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 الطریقة صلبة

 
. الصالة والسالم على أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم. لسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھا
، صحاب رسول هللا، مدد یا مشایخناساداتي أ، مدد یا سولنا محمد سید األولین واآلخرین. مدد یا رسول هللار

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

 

نبینا  ةطریق يھ ةسوء وتضلیل. الطریقإلتواء، بدون أي  ةأتي نظیفت. ملسو هيلع هللا ىلص من نبینا الكریمقادمة نا طریق الحق تطریق، هلالج لج�  الحمد
، فقد كانت ة مرات عدیدة. ومع ذلكالطریق هأتي من ذلك. لقد حاول الشیطان وأتباعھ تدمیر ھذت ،الطریقة تعني الطریقملسو هيلع هللا ىلص. الكریم 

 .هلالج لج ، شكراً �األسلوبنفس بتسیر  ةالطریق هصلبة منذ البدایة. وھذ
 

. وإذا فعلت األمة التي ستھلكون، عشرةمن  وا واحدةرة. إذا لم تفعل"أعملوا عشرة من عش الحدیثیقول للصحابة ، في ملسو هيلع هللا ىلص نبینا الكریم 
 سیكونون من الناجین".، ستنجو. حتى لو لم یفعلوا تسعة من عشرة، فإنھا عشرة تأتي في آخر الزمان واحدة من كل

 

ھناك  سیھلكون.٪ ، 1 تركوا، وأنھم إذا ٪100ابة أن یفعلوا كل شيء بنسبة ھناك بعض األحادیث النبویة التي یُطلب فیھا من الصح
، دایة. لو لم تكن صلبة في البدایة؟ ألنھ كان یجب أن تكون صلبة من البأن یفعلوا عشرة من عشرة. لماذا ، قیل لھمكذا حدیث. وكما قلناھ

 .أبو بكرإلى سیدنا  ملسو هيلع هللا ىلصمت على ھذا النحو من نبینا الكریم لّ طریقة صلبة. وقد سُ الھذه ، لما وصلت إلینا. لذلك
 

علیھم  لھم كان أنھأكبر سبب . وبدأ العرب في ترك الدین، ملسو هيلع هللا ىلصرضي هللا عنھ. بعد نبینا الكریم  ولطیفاإنسانا رحیما  كان سیدنا أبو بكر
 ".الدین نبقى في الدین. لكن إذا لم تقبل سنتركس بل كل شيء إال الزكاة. إذا قبلتنقوا في التخلي عن أموالھم. فقالوا"دفع الزكاة. لم یرغب

ً بل قروشال وا درھما إن لم تدفع" ولطیفا رضي هللا عنھ، قالرحیما كان سیدنا أبو بكر  الذین ، وأعاد الحروب . ثم دارتسأحاربكم"، ا
 نبینا الكریم ةطریق ة،الجمیل ةالحق. إنھا الطریق ةھذه الطریقة ھي طریق، على نفس المنوال دون تنازالت. لذلك ثبتثم ومن  ضلوا.
 �.الحمد  ،ملسو هيلع هللا ىلص

 

یھلكون ألنھم سیضلون. س ،أولئك الذین ال یقبلون الطریقة ... قد ال ینضم الناس إلى الطریقة. ولكن الذین ال یقبلونھا ویتحدثون ضدھا
 . لكنالحقیقة، في بل ضروري، لیس من الضروري أن یكون الجمیع في الطریقة. . كما قلناملسو هيلع هللا ىلص عن طریق نبینا الكریم سیخرجون

 ین،مشرك ولكن من یھاجمھا ویسمیھمفال بأس.  ،ب. إنھا مسألة تتعلق بالقلب. عندما یتعلق األمر بالقلبوال واج ، لیست فرضطوعیة
 .یحفظنا هلالج لجیھلك. هللا س

 

في لذلك ، علینا أن نكون حذرین. بالتأكید ، ال یمكن انتقاد الطرق التي ھي طرق صحیحة. أولئك الذین ال یتبعون ھذا الطریق لیسوا 
. نرجو أن ملسو هيلع هللا ىلص نبینا الكریمالتي تتبع طریق  ةطریقالعن الطریق الصحیح. إنھا  یفرقناال  هلالج لجهللا یحفظنا.  هلالج لجعلى أي حال. هللا  الطریقة

 ومن هللا التوفیق. الفاتحة. .نستمر في ذلك إن شاء هللا
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