
 
 
 
 
 
  

 
  الطریقة ھي الطریق الصحیح

 

 األولین سید محمد رسولنا على والسالم الصالة. أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم. وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 شیخ الداغستاني، الفائز هللا عبد شیخدستور موالنا ال مشایخنا، یا مدد هللا، رسول أصحاب ساداتي یا مدد هللا، رسول یا مدد. واآلخرین

  .الجمعیة في والخیر الصحبة طریقتنا. مدد الحقاني، ناظم محمد
 

، وما إذا كان صحیًحا أم خطأ. ھو صواب ، یرید الناس اتخاذ القرارات على الفور. یستمرون في التساؤل عماعندما تحدث بعض األشیاء
مع اإلنسانیة واإلسالم  ،في ذلك. كیف نعرف ما إذا كان ذلك صحیًحا؟ األشیاء التي تتوافق مع أھل السنة والجماعة واتتسرعال یجب أن 

 ین حیال ذلك.، وتبدو جیدة من الخارج ولكنھا سیئة من الداخل. یجب أن نكون حذرلكن في بعض األحیان تبدو جیدةوجیدة. 
. 

منھا واحدة.  الناجیة ،فرقة 73أنھ ستكون ھناك  الطریق. یقول نبینا الكریمتركوا الكثیر من الناس . ملسو هيلع هللا ىلصكثیرة بعد نبینا الكریم  فرقتشكلت 
إنھم أناس مع الشریعة والطریقة.  .ملسو هيلع هللا ىلص نبینا الكریم ة، الجماعة التي تتبع طریقاعة التي تسیر على الطریق الصحیحمن ھؤالء؟ ھم الجم

ألنھ ال یوجد  ا، بال روحانیة. من السھل استخدامھبال روح تكون، ال تكفي. عندما توجد الشریعة فقط وحدھاالطریقة وحدھا أو الشریعة 
یقبلون كل شيء ما عدا  ، فقد یقبلون كل شيء. إنھمعندما تكون الشریعة سطحیة .هلالج لج هللا محبة، ملسو هيلع هللا ىلصمحبة نبینا الكریم  وھ المدد. اما یدعمھ

 ، بینما ال یوجد شيء بدون روح.انیة. إنھم ال یقبلون الروحانیاتالخیر والروح
. 

الباقي لخداع الناس. إنھم  الجید. ھي الطریقمختلفة في ھذا العالم. الطریقة ھي الطریق الصحیح. الطریقة  فرق ،ھناك أناس مختلفون
واألعداء  الصادقون،حق ھم ال أھل. لماذا ا؟ ألن ئال یقبلون الطریقة ویتحدثون عنھا بشكل سیلناس. كما أنھم ا ینفعون مایضرون أكثر م

 .ونزولیس واألشرار، األشیاء الجیدة ونسیحقق الصالحین. من المؤكد أن إمتحانخطأ. خلق هللا عز وجل الناس بھذه الطریقة. إنھ على ھم 
. 

ظھور حتى ستستمر ھم علماء سیئون. فتنتھم إن. آلرائھم ا وفقًاوكتبوا كتبً ا شیئًا مأنفسھم  إعتبروا، حتى اآلن ملسو هيلع هللا ىلصمنذ عھد نبینا الكریم 
. أحیانًا یكون الكتاب أو الكلمة ھھ هللا ویلعنھیكر شيءالفتنة  ت.كون قد انتھست ،مھدي علیھ السالمالمھدي علیھ السالم. وعندما یأتي ال

ھذه ن الناس غیر سعداء في أو األفكار تضلل الناس. یجعلو الكالملكن و. اإلنسان، یرحل تضرب بالسیفًرا من السیف. عندما أكثر ضر
 ، یجدون أنفسھم في مكان سیئ في اآلخرة. حفظنا هللا.وبدالً من أن یكونوا في مكان جید، الدنیا

. 
ن الداخل والخارج. م، یرون أنھ مختلف عض الوقتجید. وبعد مرور ب العاِلم شخصنحن نعیش في وقت فوضوي للغایة. یعتقد الناس أن 

علماء  ،ھم علماء سیئون. یطلق علیھم "عالم سوء". العلماء نوعانإن. تھمحیاة الناس وآخر ویدمرونھناك كثیر من العلماء یغشون الناس 
 . ومن هللا التوفیق نكون مع الصالحین إن شاء هللا.یجعلنا حفظنا وهللا ی. سوءعلماء و صالحون

 
 الفاتحة .
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