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  أَِرنَا اْلَحقَّ َحق�ا

 

 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
 

امنحنا أن و تعني "اللھم! أظھر لنا الحق على أنھ صحیح ".باطًال َواْرُزْقنَا اْجتِنابَھاللَُّھمَّ أَِرنَا اْلَحقَّ َحق�ا َواْرُزْقنَا اتِّبَاَعھُ ، َوأَِرنَا اْلبَاِطَل " 
یقة. الناس ال یقبلون الحق .". نحن نعیش في ھذا الوقت الذي خلط فیھ الناس كل شيءباطل كباطل وامنحنا االبتعاد عنھلنا الوأظھر . نتبعھ

بعون أشیاء تتعارض مع طبیعة یتبعون الباطل ال الحق. إنھم یت ذا ". وھمكا نعرفھ لیس ھ"ھذا لیس صحیًحا. م إنھم ینكرون الحقیقة بقولھم
، فإن نھایتنا لذلك عندما نفعل ذلك، حفظنا هللا .اإلنسانیة وطبیعة العالم بقولھم أنھا حقیقة وصحیحة. إنھم ال یتبعون الخیر بل العكس تماًما

الخیر والصدق. إنھا أشیاء ، أیًضا. الحق ھو العدل الدنیا هشیاء التي ال فائدة منھا في ھذلیست جیدة. نحن ال نكسب شیئًا سوى الشر واأل
 .، ولكن لكل شيء آخرباقي عدیم الفائدة لیس فقط للناسأیًضا. الھذه الدنیا مفیدة لحیاة الناس في 

. 
 تطلب. مھما سھمنفویطیعون  الزمنلماذا یفعل الناس ذلك؟" ھذا ألن الناس في ھذا  ا"إذ لیس سوى خسارة. تسألالباطل ال یجلب النفع. 

الشذوذ. ھناك مثل ھذا االنحراف في العالم  خلف، یركضون خلف الزنا، یركضون خلف القمار. یركضون خلفھا، فإنھم یركضون نفسھم
ھل فیھ فائدة؟ ال فائدة على اإلطالق. ھؤالء الناس ... عل ذلك". إنھم یصرخون في كل مكان "اتبع ھذا واف .اآلن حیث أصبح أمًرا طبیعیًا

جید. إنھم  جود ھذا االنحراف؟ لكنھم یظھرونھ على أنھدون مع وایزتھذه المخلوقات ال تتزاید حتى في بلدانھم. فكیف ی م لیسوا بشًرا،ھ
 .الحق، ھذا الدعاء یطلب إظھار ینخدعون. لذلكوالناس  حق،یظھرون الباطل على أنھ 

. 
لیس الطریق الصحیح. ھذا  " ملسو هيلع هللا ىلص ونبینا الكریمهلالج لج ھ هللا یحبالطریق الذي ، الحقطریق ن عن یقولوفي البلدان اإلسالمیة أیًضا.  ھنفس الحال

نھم یربكون الناس ویظھرون أنھم مسلمون. إ یّدعون. لكنھم بعد ذلك ملسو هيلع هللا ىلص فعلھ نبینا الكریم أي شيءوھم ال یقبلون أنت مشرك، أنت كافر" 
ء مھم. تماًما مثل عن الشر والباطل. إنھ دعا عاء كل یوم حتى یرى الناس الحق حقًا ویبتعدونھذا الدب نقومعلینا أن  .باطل لحق على أنھا

الثقافة ، یتم خلط كل شيء اآلن من جمیع النواحي. في اإلنسانیة والدین الكالب" بخطواتالخیول  إختلطت خطوات" القول التركي
 . ومن هللا التوفیق .نور اإلیمان في قلوب الناس لیروا الحق والباطل إن شاء هللایضع  هلالج لج، كل شيء مختلط. هللا والتقالید

 
 الفاتحة .
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