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  الخیالمن الحقیقة  میّز

 

 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
 

كثیر من ال. هلالج لج وجمال هللا هلالج لجوجود هللا  الحقیقة ھي. الحقیقة. یعیش بعض الناس في عالم األحالم وال یرون كثیًرا یھتم الناس باألحالم
. یؤمنون بھذه آلرائھمویحاولون القیام باألشیاء وفقًا  بالحقیقة، فھم ال یقبلون في خیالھم. في حین أن ھناك حقیقة، یعیشون الناس، كما قلنا

الذین ال یرون الحقیقة یجب أن یلوموا أنفسھم. . أولئك اال یمكنھم رؤیتھ العمیان، في حین أن الحقیقة واضحة كالشمس. فقط األشیاء
 .اشاح ،الحقیقة ال عیب فیھا

 . 
، ألن هللا عز النارهللا عز وجل لیأخذ الجمیع إلى  یقف ضد، فإن الشیطان بما أنھ دار بالء، كل شيء. ولكن كما قلناعز وجل خلق هللا 

 نفوسھم خلففي حین أنھم عندما یركضون  وراء األشیاء الجیدة. ". یعتقد الناس أنھم یسعونالنار من معك یذھب إلى" وجل قال لھ
" ویفعل كل شيء ئ"ھذا جید وھذا سی آخر. لذلك، فإن الشخص الذي یقولال شيء  النار،، فإنھم یركضون بأقصى سرعة إلى شیطانالو

خطئ. لقد ضل طریقھ وھو یتجھ مباشرة إلى ویدعي معرفة الخیر والشر فھو م هلالج لجهللا  معكما یحلو لھ ھو بالتأكید مخطئ. عندما ال یكون 
 .النار

 . 
خمس مرات  ونالقرآن ویصلّ  ؤونیقر أولئك الذین إذا كان ،ذلك أكثر منغیر المؤمنین فقط. المسلمون نفس الشيء.  بالكفارھذا ال یتعلق 

"ھذا  م یقرؤون القرآن ویفسرونھ بقولھمألنھ ،ھم للخطرونضالناس من الثواب ویعرّ  ونیحرمفإنھم  ،الطریق الصحیح ونفي الیوم ال یتبع
، فھناك والفضائل الثوابعلى  ونھ. تحصلؤونقرت متعندعظیم الشأن القرآن  ونال تفھمإنكم  خطأ. ھذا". على ھذا النحو. وھذا ھكذا

ست بحاجة إلى مكتوب بھذا الشكل في القرآن. ل قرآن. تكسب ذلك. ولكن عندما تقول "إنھفي كل حرف من حروف العشر مرات ثواب 
یمكنني أن أتصرف بناًء على ذلك. لست  اآلن. وتفسیر بلغات أخرىاإلنجلیزیة  ،التركیةباللغة عالم ألفھمھ. أفتحھ وأقرأه. ھناك تفسیرات 

ویظھر الطریق.  ھ. یجب أن یكون ھناك من یعلمھونالعربیة ال یفھماللغة  ونیعرف الذینأنتم مخطئون أیضا. حتى  خوجة"بحاجة لشیخ أو 
من العلماء السیئین،  الكثیر، یوجد الصالحین. ألنھ في الوقت الحاضر إلى ذلك والبحث عن العلماء الحقیقیین والعلماء أن ننتبھ یجب ،لذلك

 بطریقة صحیحة. منھم في أماكن یجب علیھم تدریسھ وھناك الكثیر
 . 

والخیال. الحقیقة واضحة. كما  الحقیقةبین  نمیّزیجب أن نكون حذرین ویجب أن  ،الحقیقة. لذلك سیحفظحفظھ هللا عز وجل. سی� ،  الحمد
إذا انفصلوا،  نة دائما معا.الحدیث والسُ ، أن القرآنالشریف حدیث الفي  ملسو هيلع هللا ىلصنبینا الكریم  یقولأمامنا.  الحقیقةأن الخیال والباطل واضحان. 

بركاتھم نرجو أن تنزل نتمسك بھم بشدة إن شاء هللا. یجعلنا عنھم و یفرقناال هللا ذلك.  منفھناك غدر وعمل الشیطان ھناك. كن حذرا 
 . ومن هللا التوفیق وفضائلھم علینا إن شاء هللا. هللا یحفظنا جمیعا.

 
 الفاتحة .
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