
 

    

 

 الشيخ يقول الحقيقة

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 .

 الشيخ يظهره الذي الطريق هو مهمال هو ما.  الشيخ يقوله ما كلب القيام همعلي شيخال الذي يتبعون اولئك ."الطريقة ما أراده الشيخ  " يُقال

يجب  ما ولكن ،ال شك فيه  الشيخ كالم ." القبيل هذا من ،األمر على هذا النحو  ، ال " قائلين أشياء يطلبون أحيانا. تعرفونه  ما وليس

 . الشيخ يقوله ما هو حقاالقيام به 

 أولئك.  األيام هذهفي  مشايخ أنهم يدعونو يخرجون الذين من الكثير هناك بالطبع.  شيخال عليك ان تتبع ، الشيخب عتقدت كنت إذا يعني

 .  شيخ أنه يدعي الذي الشخص على الذنب سيكون أيضا. ويُصابوا بالضرر  واعاني أن يمكن حقيقي ليس شيخ يتبعون الذين

سيروا تيجب أن .  مليئين واوتغادر شيخال إلى ينفارغ وايجب أن تأت.  الشيخ اتباع يه قدس هللا سره موالنا الشيخ اظهرها التي ةالطريق

 خارج شيئا قولت أن الجيد من يكون لن. فرٌض علينا  ، لنا بالنسبة إنه واجب ، صعب أمر أن قول الحق حتى غادروا .تفي الطريق و

 وقل ، شخص أي من تخجل ال.  الدين في حياء هناك ليس ."حياء في الدين  ال " ، يقولون.  كانت مهما الحقيقة قولعلينا .  الحقيقة

 .مهما كانت  الحقيقة

 المكان ليس إنه.  تطوعيا   مكان هو بل ، إلزاميا مكانا ليس انه.  هنا مقبولة كونت أن يجب.  الحقيقة لقول مضطرون نحن السبب هذال

 همإن ، لهم يحلو ما وافعلي أن يقبلون يمكنهم ال الذين وأولئك ، ذلكب ونيقبلس الحقيقةب يقبلون الذين أولئك.  بالقوة مملوك ليكون المناسب

 هللا أسأل.  الحقيقة عن يضلنا ال عز وجل هللا.  كانت مهما الحقيقة قولن أن علينا.  أحد ألهواء وفقا بالطريقة التصرف نايمكن ال.  أحرار

 ومن هللا التوفيق . . حقال مع نكون ، هللا شاء إن. نفسه  يتبع شخص أي جعلي ال أن

 . الفاتحة 
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