
 

 

    

 الفرقة الناجية

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد 

الداغستاني ، شيخ محمد األولين واآلخرين . مدد يا رسول هللا ، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد يا مشايخنا ، شيخ عبد هللا الفائز 

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

من  النصيحة ألخذ كلمتينقول صحبة :  مبدأ طريقتنا جعل ."الصحبة طريقتنا  " . يقول شاء هللا للخير إنوسيلة  مجلسنايكون  نرجو أن 

 . نبينا الكريملكالم هللا والحديث الشريف 

 األمورمن أجل للعمل ليس ، ليس الدنيا الهدف . الدنيا  عن. طريقتنا ليست للمحادثات إجتماع الصالحين ، اإلجتماع  يعني الجمعية

.  ، لصالح المسلمين إلسالم والمسلمينللما فيه خير يجب أن تتم . هذه األمور ذلك فهم ن يالمسلم يجب على.  الهدف هو اآلخرة.  الدنيوية

 .اإلجتماع على الخير ،  جيدةال، الجماعة هذه هي الجمعية 

.  مسلمللهذا  ."بالهدروال  ضرربالسبب تت أنيمكنك ال  " "، بمعنى رارض   الو ضررال  ل "اقي  .  في اإلسالم هدرال يوجد أي ضرر أو 

وقال     . "ستفترق أمتي الى ثالث وسبعين فرقة  " قال نبينا الكريم . الناس يعني انهم ضلوايضرون نهم مسلمون وأأولئك الذين يقولون 

أهل دائما  وهم ." األغلبية في ذلك الوقت تكون ؟" "أينماحق من على نعرف سكيف  " الصحابةمن ثم سأل ". و النار فيإثنين وسبعين  "

الطريقة التي ، الطريقة التي تأتي مباشرة من نبينا الكريم  إنها.  نبينا الكريم ةالتي تأتي من طريق الطريقةفي الغالب  يوهالسنة والجماعة 

 . هناكالى صل ي الطريق هذه. الطريق يعني  ةطريقال.  تصل إليه

بين  ةحبم، والحب ، ال الخيربهي الطرق التي تأمر  الطريقة . الطريقة هي ضد الجهات المرتدةكل هذه  الطريقة . هذا السبب ال يريدونل

حد لديه قيمة ال أ وبمعزل عنا. جماعة  نحن " . يقولون . الشيطان ال يريد ذلك . انهم ال يريدون ذلك ذات فائدة للناسوتكون ،  المسلمين

 .صلى هللا عليه وسلم الطريق الذي أبداه نبينا الكريم  واحترميألنهم لم يقبلوا ولم . " وال أحد لديه كرامة

شخص من هذه الفصائل  يس. لة طريقبال متصلالالشيخ هو الشخص ب، ما نعنيه طبعا .  شيخأن يتبع مسلم ال يجب علىهذا السبب ل

 مرتاحا في الدنيا .الشخص  بجيث يكون، موصول بالتأكيد ، ولكن لشيخ المتطرفة 

ما . إذا كانوا قد ارتكبوا  هناك رأسلها  يبقى، الناس لن  صداعال. ناهيك عن  صداع في اآلخرة أيضابال ي صابوا لن.  اآلخرة األهم هي

 . التي ارتكبت عن الشرورهناك  سي سألون.  رؤوسهم سيبددون، هو شائن في الدنيا 

من الفرقة الناجية . نت أ، ألنك على طريق النبي  ةكون سهلستفي اآلخرة  تكمحاسب. أحد  يؤذيك لن الدنياأي شخص في  تؤذ   لملذلك إذا 

 . المسألة هي جوهر، قصيرة  الصحبة أن هذهعلى الرغم من 

السم " :  . العرب لديهم مثل يقول منحرفةأفكار و متطرفةأفكار ب. هناك الكثير من الناس الذين يخرجون الدنيا في  الفتنمن  الكثيرهناك 

مع الموضة  بالسير تفكر. ال  كن حذرا لذلك .قد تهلك ثم  ومن. وتلتهمها جيد  شيء اعتقد أنهتالسم في القشدة الجيدة .  الدسم ".في 

إلى  تمتد وصوال، وجذورها  الجذور،  هي الصلبةوالطريقة  صلبة . تواصل مع طرق  الجديدة التي تأتي في وقت مبكر مع كل موسم

 .صلى هللا عليه وسلم نبينا الكريم 

 

 



 

 

 

 

 

ألنه أنك موصول بالطريقة ، تأكد من أن تكون موصوال . إذا كنت تريد  الخمس كصلواتأد  .  ، ال تذهب لآلخرين أيضالم تتصل بهم إذا 

 الكثيرهناك ، ين ثرثارال. قد ترغب في ذلك ألن هناك الكثير من  فقط ألنك ترغب في ذلك هاطرق ال تعرف. ال تدخل  أمر خطير جدا

"هناك الكثير  ول. نبينا الكريم يق حديثلديه . نبينا الكريم سيدخلون النار " هممعظم "يقول .  منمقمع خطاب  جميل كالم ممن يتكلمون

 ." من الناس الذين يتحدثون بشكل جيد ولكن ستكون نهايتهم الجحيم

هذا السبب يجب أن ل.  كوأي شيء لمجرد أن يخدع واقوليأن  هم. ويمكن ال يهتمون ينباالكذ بينما بالكالمهناك الكثير من الناس ينخدع 

 لهم يرتاح. ابتعد عن األشخاص الذين ال الصالحين مع  كن. خطر  زمن ا. هذ الفتنة زمن وه الزمن ا. هذ نكون حذرين من هذه المسألة

 ومن هللا التوفيق . . ناحفظهللا ي.  قلبك

 . الفاتحة

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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