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 قبول الحقیقة ھو واجبنا األعظم
 
. 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

 
فتح لھ طریق الجنة. من یقول یُ س ،هلالج لجهللا  طریقالطریق. ومن كان في  في مكان ما وأظھر لھ كل شخصكریمة أن هللا جعل اآلیة التقول 
نعمة  إنھا ،طریق الجنة. لذلكسیُغلق علیھ  ،فتحھذا الطریق سیُ . النارفتح لھ طریق یُ س، ، ومن یقول أن الحق باطلخطأا الطریق أن ھذ

أعطاھا هللا العظیمة التي ة نعمال ھذه. وعلیھم أن یعرفوا لنا هلالج لجلمسلمین أن یعرفوا ھذه النعمة بأنھا رحمة من هللا یجب على اهلالج لج. من هللا 
 .والجمیع لألوالد ،للمسلمین

 
رون ویطیعون اآلخرین. إنھم ینك نفوسھم،. یطیعون اس بالكاد یسیرون في طریق الحق، لیس البعض ولكن معظم النبعض الناس

لن  الحقیقة. الخطأ ھو إنكار الحقیقة.صبح خطأ. الحقیقة ھي ت، فإن الحقیقة لن تنتھي بسبب إنكارك. لن الحقیقة. عندما تنكر الحقیقة
 .أمر هللا ھو الحق، والحق هلالج لجوجد شمس. الشمس موجودة والحقیقة موجودة. یجب أن نؤمن بالحقیقة. هللا تختفي الشمس إذا قلت أنھ ال ی

أعظم نعمة وأعظم فائدة.  ھذه ،ألولئك الذین یقبلون الحقبالنسبة الباقي باطل ال نفع لھ. إنھا خسارة ألولئك الذین ال یقبلون الحقیقة. 
. إذا الحقیقة والسیر على طریق الحق قبولكل شيء، ھي الحقیقة، الصحة والعافیة و، الثروة، األكل، الشرب، نعمة أعظم من المالال

، [قبول] للحقیقةالما أنھ ال یوجد ، ط، شرطتھ، أموالھ، جبالھ وصخوره ملًكا لك، إذا كان العالم كلھ بجیشھكان الباقي كلھ تحت سیطرتك
 ترحل.ذھب معك عندما تلن  ا، ألنھفال فائدة

 
رمادًا.  نیصبحو عندماأولئك الذین ال یقبلون الحق یحرقون أنفسھم من أجل إنقاذ أنفسھم أثناء مغادرتھم ھذا العالم. یقولون أنھم انتھوا 

ت حرق. بما انك وستُحاسب في النار، سیخلقك مرة أخرى من رمادكهلالج لج وھو  من ال شيء. هلالج لج اوجدكعلى كل شيء.  قادرهللا عز وجل 
 في النار إلى األبد.حترق ، ستُ نفسك

 
 یقبلوھا،. إذا لم ینجون، یقة. عندما یقبل الناس الحقجمیعا الشيء األكثر إفادة لنا، للبشر، فإن قبول الحقیقة ھو واجبنا األعظم. إنھ لذلك

یظھر كالحق. ھؤالء ھم الذین  ، ألن ھناك باطلهللا ال یضلنا عن الحق، لھذه األشھر الجمیلة إكراماحفظنا. رقون، باختصار. هللا یحیُ س
 .ومن هللا التوفیق. الفاتحة .ون المسلمین اآلخرین. حفظنا هللاكمسلمین لكنھم یضل یظھرون
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