
 

 

 

 يجب أن تكون نيتنا صادقة

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

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

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

 ال. شيء  كل وصاحب شيء كل مالك هو عز وجل هللا. صادقة  تكون ، هللا تكون في سبيل نقية ، نظيفة دائما ، نوايانا يجب أن تكون

 حيث أن الفكر هذا مثل حدوث حال في. ناقص  يعني أن إيمانك هذا الفائدة ، أجل من استخدمته إذا. للفائدة  النظيف الدين هذا تستخدموا

 .هذا الشخص  داخل سيخرب الفكر هذا مادية ، منفعة إلى ذلك ويحول رضى الناس وليس رضى هللا كسب يريد المرء

 ، الجنة إلى يهدي البر وإن ، البر إلى يهدي الصدق فإن ، بالصدق عليكم"  وسلَّم عليه هللا صلى هللا رسول الق. على هذا النحو  شيء كل

 يهدي الفجور وإن ، الفجور إلى يهدي الكذب فإن ، والكذب وإياكم،  صديقا هللا عند يكتب حتى الصدق ويتحرى يصدق الرجل يزال وما

ستكون  أخرى مرة نهايتهم البداية ، في الناس يبدأ كيف ". كذابا هللا عند يكتب حتى الكذب ويتحرى يكذب الرجل يزال وما ، النار إلى

 .الحقا  يتغيروا لن لما اعتادوا عليه ، وفقا يستمرون الناس. الشيء  نفس

 فإن خالصة هلل ، النية هذه كانت إذا. النية  هذه نفسد ال دعونا. هللا  إلى الوصول أجل من نعمل نحن ، هللا نريد. هللا  سبيل في هي طريقتنا

 وسيحقق لك كل ما هو جيد . الطريق على يتركك لن هللا إن. يتركك  لن هللا

 هناك أن حيث أمامنا ، كبيرة وحاالت رائعة أمثلة لدينا. واآلخرة  الدنيا في ستُهان ومكر ، بيقظة ترتقي أن حاولت إذا كذلك ، يكن لم إذا

 .اإلمكان  قدر والمسلمين الناس إليذاء قوتهم بكل يحاولون النهاية في ، هللا طريق سلكوا. اآلالف 

هللا . هللا  شاء إن نلطخه ال دعونا. النظافة  يعني النقاء ، يعني التصوف. خالصة  نيتنا تصبح بحيث درس نأخذ دعونا. يبقينا سالمين  هللا

 ومن هللا التوفيق . يحفظنا .
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