
 المغرب وبركة الطريقة 

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 .

 العديد إلى ذهبنا.  األولى للمرة المغرب إلى ذهبنا.  ألمانيا إلى ثم المغرب إلى ذهبنا ، رحلة على هللا أعاننا الماضي األسبوع ، هلل الحمد

التي  األماكن ذلك في بما ، مكان كل الى ، األماكن من العديد إلى ذهبنا. يحكمهم  سلطان لديهم لذلك ، هناك سلطنة إنها.  البلدان من

 . أمنا وأكثر هدوءا أكثر هي سلطان لديها التي البلدان.  لسلطانل تخضع

 شرف وارفع الذين هم. عليه الصالة والسالم  النبي ساللة من ونويأت ،تقوى  أهل هم ، لسلطنة، ا إليه ذهبناالذي  المكان هذا في األولياء

 همإنإنهم فتنة . ؟ممنوع  لماذا.  هناكعليهم  ممنوع. ين سلفي أو ينوهابي يوجد ال حيث المكان هذا لمثل األولى مرةلل نذهب.  الكريم نبينا

 واتسبب.  يالنب وعن طريق هللا سبيل عنيضلونك . يضلونك  وهم هللا الناس يقول.  مكان كل من يدخل والشيطان الفتنة يسببون الذين

 . الفتنةب واسببتو اإلسالم بين بالعداوة

الكثير من الطرق.  هناك. هللا شاءوالطرق ما  السنة والجماعة هلأ سوى يوجد ال. وتم حظرهم  ، ذلك أدركوا قد ، هناك هذا يعرفون وهم

 ةموجود غير النقشبندية فقط. الطرق  انواع كل هناك ،ة التيجاني إلى شاذليةال من كل الطرق . هناك .أربعين طريقة إحدى و هناك بالطبع

 . هناك لذلك حاجة هناك يكن لم ،الطرق  من الكثير هناك هللا شاء ما طالما ؟ذا ليست موجودة لما.  هناك

 وأحيانا ، الشمال في إيمان هناك كان حين في. ين مسلم السود ارقةفهؤالء األ كل جعل هو الطرق فعلته ما ؟ هناك الطرق ذا فعلتما

فتح  أفريقيا شمال من جزء. ها المسلمون عن طريق الطريقة دخل ، ذلك كل ، بقيةال ولكن ، الحرب طريق عن أفريقيا شمال فتحت

 . اإلسالم يحبون الناس هؤالء وجعلت اإلسالم تنشرالطريقة . بالطريقة  بقيةال واستمرت ، بالسيف

 يههذه  هذه هي بركتها ، ، هناك. ين مسلم الناس من اآلالف مئات ، الماليين جعلت. ون جميعا مسلم جعلتهم وتدريجيا نيوثني كانوا

 ." مشرك نتأ ، مسلم لست أنت " ، الناس يتهمون أو ونطردي قوةالب إما إنهم.  الدين ونتركي الناس ونجعلي وناآلخرو. الطريقة  بركة

الذي  الناس من النوع هذا أنرى ي أن يمكن عقل الذي لديه الشخص.  ذلك رىي أن يمكن عقل الذي لديه والشخص ، واضح لذلك األمر

 في. ين مسلم وتجعلهم اإلسالم إلى الناس دعوت الطريقة.  واضحة مسألة هذه.  الصحيح الطريق على ليسوا الوهابية أو السلفية يسمى

 ومشركين .ويسمونهم كفار  دينال من الناس ونطردي حين

 نرجو أن.  هللا شاء إن هللا يزيدهم. يوقفهم  من هناك يكون أن يجب ، قلنا كما ، ذلك ومع.  هللا شاء إن الناس هؤالء مثل من يحفظنا هللا

 في أهل الطريقة من أكثر نالوهابيو.  لسلطانل التي تخضع البلدان من العديد إلى ذهبنا ، قلنا وكما.  المغرب مثل دول هناك تكون

 . السرطان مثل مكان كل في إنتشروا.  معظمها

 أخرى أماكن في السالطين. أخرى  أماكن عكس على ، يده في الحكم هللا شاء ماالشخص  هذا. حتى  شيء أي فعل ونستطيعي ال بالطبع

 أوامرب يأمر ان وعليه نفسه يحكم أن يجب ، السلطان عن نتحدث ماعند.  هناكتحكم  الحكومة.  الحكم يستطيعون ال لكنهم سالطين

 من ، المسلمين وخاصة ، الناس يحفظ هللا. الصالحين  عدد يزيد هللا.  المسؤول هو سلطان وكل حاكم كل.  المسؤول هو ألنه اإلسالم

 ومن هللا التوفيق . . اآلخرين شرور



 . الفاتحة
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