
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 طریق السعادة األبدیة

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

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

 الجمعیة.
 

ن . ھذه الطریقة ھي أفضل طریقة للناس. ال یمكن أن یكوهلالج لج إلى هللا الطریقة الموصلة ، ھي�اً شكر ،ناتطریق
فضل شخص محظوظ. االستمرار في ھذا الطریق ھو ھو هلالج لج هللا  طریق الذي علىھناك طریقة أفضل. اإلنسان 

 .عظیمة نعمة، عظیم
 

 ا. إنھملسو هيلع هللا ىلص من خالل نبینا الكریم ةالطریق هھذه الطریقة وجمال ھذ. هللا عز وجل أرانا یسألون ما یجب علیھم فعلھ
، وأكبر نفع وربح لألخرة. بھذه الطریقة یصل الناس إلى السعادة الدنیاھذه لحیاة في ل ةفعاني لكل شيء. وھ ةمفید

 .األبدیة
 

في ھذه الطریقة. إذا كان ھناك شيء . كل شيء واضح وشفاف. ال شيء مخفي أركانھاو أصولھاھذه الطریقة لھا 
السعادة.  ةة وطریقالخدم ة، طریقة الجمال، طریقة الحبطریق يھ ةالطریق ه، فھذا یعني أنھ لیس جیدًا. ھذمخفي
، الشیطان ال یتركھم. إنھ بالتأكید یزعج أولئك ولكن بالطبعھذه الطریقة محظوظون من جمیع النواحي. في الناس 

 .. یرید خداعھم بقدر ما یستطیع دون إعطاء فرصةةالطریق هھذ فيالذین ھم 
 

، یھاجم الذین یسیرون معي". لذلكسأدخلھم النار . عن الطریق ھؤالء الناس "سأخرج قال الشیطان � عز وجل
 ."قائال "جید، ھم معًا بالفعل فھو ال یھاجم من معھ خالف ذلك،على الطریق الصحیح. یستھدفھم ألنھم أعداؤه. 

وعلى هلالج لج هللا  طریقلكن الذین ھم في و .خالفاتلكن لیس لدیھم و، ترى أن لدیھم جماعتھم ومجتمعاتھمتنظر و
ال یحاول ذلك ولكنھ یفعل ذلك حرفیا. وأنت ترى  ،بالتأكید. یجعل بینھم فتنة الطریق الصحیح یتعرضون للھجوم

، األغلبیة معھم. ولو ولكن بشكل عامأن الذین ھم على الطریق الصحیح دائًما ما یكون لدیھم خالفات وفتنة بینھم. 
 .، والشیطان یخسربإذن هللا. بھذه الطریقة انتصروافھم األغلبیة  ،انقسموا

 
، یقسمھم عون ذلك. عندما یجتمع الناس، یرید الكثیر من الناس أن یفعلوا الخیر ولكنھم ال یستطیكما قلنا ومع ذلك،

قاتل مع العدو. تشیئًا سیئًا ویقسمھم. یسأل الناس لماذا یحدث ذلك. ھذا ألنك ت یُظھرعلى الفور ویثیر الخالف بینھم. 
"عصفور  مثلللتعامل معھم.  ال داعيأنت ال تتعامل مع أولئك الذین ھم مع العدو. ال یھتم بمن مثلھ أو أسوأ منھ. 

 ".في الید
 

في الصالة  نجاھد"إننا األجر والثواب. یقولون من  الكثیریعتقد الناس أن ھذه الطریقة صعبة. كل ما ھو صعب لھ 
، یتم اختبار ةالطریق ه، بما أننا في ھذاألجر والثواب. لذلكفستحصل على المزید من  ،تجاھدوھكذا". إذا كنت 

هللا هلالج لج. � اً شكر ،في طریق الحق حیث أننا ا،بھ تلتفت لھا. ال تھتمالناس وقد تكون ھناك صعوبات. یجب أال 
ومن هللا التوفیق.  .إن شاء هللاهلالج لج ھ معنا دائما ونكون معهلالج لج إن شاء هللا. نرجو أن یكون یُعیننا هلالج لج جعلھا أبدیة. هللا ی

 الفاتحة.
 موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني

 1443 ذو القعدة 2 /2022 حزیران 1
 زاویة أكبابا، صالة الفجر

www.hakkani.org 


