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 اإلیمان في الطریقة فقط یُحفظ
 
. الصالة والسالم على أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم. لسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھا
، صحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا، مدد یا ساداتي أرسول هللاسولنا محمد سید األولین واآلخرین. مدد یا ر

ریقتنا الصحبة والخیر في . طلشیخ عبد هللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدددستور موالنا ا
 .الجمعیة

 

 القیامإلى كل مكان في العالم. تصل یة انرجعنا مرتاحین بعد زیارة موالنا الشیخ ناظم. قوتھ الروح هلالج لج�  الحمد
 هلالج لجهللا  تماما كما دعا المزید من االحترام والمحبة. لتلقيقدمیھ في كثیر من األحیان ھو  الذھاب عند، زیارةبال

 بما أن. تأتي منھم. ال شيء سوى ذلك. متشابھة أینما كانوا األولیاءزیارة  ،إلى الكعبة والقدس ملسو هيلع هللا ىلصنبینا الكریم 
لن یعیدوا [الناس] خالي الوفاض. . هلالج لجالبركة والخیر بإذن هللا تجلب ھم تزیارب القیام، فإن ھم واحدةتطریق

 .هلالج لج�  الحمد المعنویة، بالھدایامحملین  ھمسیرسلون
  

مجرد رجل عادي مثلنا  ھو ملسو هيلع هللا ىلص، یقولون إنھ حتى نبینا الكریم یقول بعض الغافلین إن األولیاء، ناھیك عن األولیاء
اتبع الصحابة  ھو الذي علمنا الدین. ملسو هيلع هللا ىلصھذا الدین. نبینا الكریم لنا  أحضر ملسو هيلع هللا ىلص. نبینا الكریم تشركواویقولون ال 

عن طریقھ. كل ما تم فعلھ في الطریق. لم یخرجوا  اھذ ینمؤمنالو األولیاء العلماء،ثم یتبع ومن طریقھ.  اءفوالخل
من  تماما. مھالحاضر یتبعون كل ما علّ ، فإن أھل الطریقة وأھل السنة والجماعة في الوقت هلالج لج الحمد �، زمنھ

. إنھم أناس یعتمدون على اإلشاعات وفقا آلرائھمالدین ب التحكمنھا ال یقبلھا. ال یقبلون أي شيء. یریدون عخرج 
  ال یحالفھم الحظ. مساكینفھم  ،وال یقبلون أي دلیل. لذلك

. 
ھم قلة قلیلة من بین المالیین والملیارات من الناس. أولئك الذین ھم على  ةالطریق هأولئك الذین یسلكون ھذ

یصدرون  لكن اآلخرین أقلیة.و، ھناك المالیین من أھل السنة والجماعة. ق الصالح یتم اختیارھم. بالتأكیدالطری
 ةطریق ة،طریقھذه الھو الثواب ثواب. البركة والفیحرمونھم من ، ویضلونھم األصوات ویشوشون على الناس

 .ضعیف ھإیمانف. ومن یشك مشك فیھ الأھل البیت.  ة، طریقالصحابة ة، طریقملسو هيلع هللا ىلصنبینا الكریم 
 

. "اإلسالم ھو ببساطة أن ملسو هيلع هللا ىلص مع األتقیاء. یزداد بذكرھم وذكر نبینا الكریم عندما تكونزید اإلیمان ی ،هلالج لج�  الحمد
. عندما تقول "ال ھذه أدنى مرتبةأن تكون مسلما  ".یقول هللا عز وجل"ال تقل إنك أصبحت مؤمنًا "قول"أنا مسلمت

ً لكنك لست مؤمنوذلك.  على اعتراضرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم" ، فأنت مسلم. ال  إلھ إال هللا محمد  بعد. ا
 

 وال أعوانھ ،في اإلسالم. لذلك، الشیطان ال یحبھ مرتبةجدا. إنھ أجمل بكثیر. اإلیمان ھو أعلى  یمان مختلفاإل
 الطریق. حفظنا هللا. لیضلوا. إنھم یھاجمون الناس دائًما إلضعاف إیمانھم. یریدون إضعاف دینھم نھویحب

 
الطریقة لیست " ،ذلك، لقد سمعناھا كثیًرا ونقولی، بعض الناس یمان مھم جًدا"اإلیمان مھم. "ال تقل أن إلا

 الطریقة ھي الطریق الرئیس .فقط الطریقة في كإیماننا اآلن". یمكنك حفظ إیمان لحفظضروریة. حان الوقت 
 من وسوسة الشیطان.یحفظنا هللا و. اإلنسن یطاشیمن حفظنا هللا ی. نناإیمایقوي هللا . ملسو هيلع هللا ىلصنبینا الكریم  ي أظھرهذال

 .ومن هللا التوفیق. الفاتحة
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