
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 طریق الحق

 
. الصالة والسالم على أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمالسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ. 

ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا، رسولنا محمد سید األولین واآلخرین. مدد یا رسول هللا، مدد یا 
دستور موالنا الشیخ عبد هللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدد. طریقتنا الصحبة والخیر في 

 الجمعیة.
 

 ة هللا،رضامكان عندنا سفرة ل ،، فھذا ال یكفي. شكراً �مھما شكرنادائماً. هلالج لج �  یجب أن یكون ھناك شكر
 ھمتھ، ھذه األمور مستمرة. بركتھ وموالنا الشیخ ناظم بركة ووجودبوعدنا بأمان. إن شاء هللا  بسالمذھبنا 
 .دائمة

 
في كل مكان. لقد مر عامان منذ أن لم نتمكن من  ھنفس الحالزدیاد. آخذ في اإلإخواننا ھناك وعدد  ةحبمإن 

بالفعل ، لقد أصبحوا أكثر بثالث أو خمس مرات. لقد كان لدیھم في رحلة إلى أوروبا. ما شاء هللالذھاب 
موالنا الشیخ ناظم  ة، فإنھم یواصلون طریقالكثیر من الحب، وقد ازداد. ألنھم یحبون طریق الحق ھذه

بلغ  ،ملسو هيلع هللا ىلصحبھ أوھذا . ومن رزقھ ملسو هيلع هللا ىلص على طریق نبینا الكریم إنھم یحافظون .ةحبمال هالذي أظھر لھم ھذ
الناس الذین . أكثر النفس تغلبواتباع ھذه الطریقة.  وھواھم نفسھم. ال یرید الجمیع ترك هلالج لج لطف هللا

 .ھذه الطریقة الجمیلةھذا الطریق،  هلالج لج. وقد وھبھم هللا هلالج لج یصلون إلى لطف هللا ةالطریق هیأتون إلى ھذ
 

ن یسلكون ھذا . ال ینتبھون لھذا األمر. وأولئك الذیالنفس والھوى ،دنیاال یركضون خلف معظم الناس
، فسیصلون تأتي. إذا فعلوا ذلكالطریق ھم أناس تعساء. یقعون في كل أنواع المشاكل. ال یعرفون من أین 

اللوم على ھذا  یضعون. لھم لكن اآلن ال فائدةوتتحول معاناتھم إلى منفعة لھم.  حیثإلى الطریق الصحیح 
ِ  .وذاك. عقولھم قادرة على ذلك فقط ِه ِمَن �َّ ، فلن تَعَاَلى، الخیر والشر من هللافلو علموا أن َخْیِرِه َوَشِرّ
". كل ما عجباً ألمر المؤمن، إن أمره كلھ لھ خیر" ملسو هيلع هللا ىلص نبینا الكریم یقولینزعجوا. وكل معاناتھم ستفیدھم. 

ع الشیطان ، فإن األشخاص الذین ھم مذلكخیر لھم. ال شيء سیئ. خالف  والخیریشبھ الشر فھو خیر 
 .معاناةالخسارة والدائًما ما یكونون في 

 
الناس. الناس محتاجون. ال  لھدایةھذا الطریق. إن شاء هللا تكون ھناك وسائل  في هلالج لجوضعنا  ،شكراً �

. ملسو هيلع هللا ىلص نبینا الكریم ةحبم، اإلیمان با� عز وجل وكن الحاجة الحقیقیة ھي الروحانیةلویعرفون ماذا یحتاجون. 
. هللا یحفظنا. هللا نفوسھملكن الكثیر من الناس یطیعون وھذه الطریقة. لھم  ایظھرونھم أن ھناك أناس یمك

 تزل أقدامنانرجو أال  الطریق إن شاء هللا. ألنھ مع ذلك، یجب أن نكون حذرین،جمیعا على ھذا  یثبتنا
 ومن هللا التوفیق. الفاتحة. .ونھلك
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