
 

 

    

 يتركوا هذا الطريقعليهم أن 

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

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

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

دًا َعلَي   َكذَبَ  َمن   " يقول صلى هللا عليه وسلم الكريم نبينا ِّ أ   ُمتَعَم  نَ  َمق عَدَهُ  فَل يَتَبَو   أي تفعل قد الناس ألن ؟ ذلك الكريم نبينا قال لماذا ." الن ار   م 

 .يستخدمونها  قد سيئة نوايا لديهم الناس ألن ، الناس في الوعي مستوى لرفع ذلك قالالنبي .  الكريم نبينا لشرف شيء

 "ربكم تتقوا أن إلى عليكم حرام وأموالكم كم دماء إن:  الناس أيها "  لناسل قال الوداع خطبة في.  لنا شيء كل ظهرأو وضحأ الكريم نبينا

 .جميعا  نالمسلمويمتلكه  شيء كلل الحترامانفس  إظهار عليكم ،م لديك ما وكل ، الشرف ،تلكاتكم ملمكما تظهرون إحترامكم 

. اآلخرةب يؤمن أن الشخص على. القيامة يوم األمور هذههللا هذا الشخض عن  يسألس. له بالمسلمين  عالقة ال هذا يفعل ال الذي والشخص

 في عسكري انقالب محاولة 2016كبيرة حصلت في الخامس عشر من تموز  فتنة هناك ؟ هذا نقول لماذا. يمر بدون حساب  أن يمكن ال

 . الكريم نبينا كالم كان لو كما الفتنة عن الناس ويخبرون يظهرون.  تركيا

ه نسب يكون أن أوال يجب هذا المقام إلى يصل الذي الشخص. أن ينهض ويأمر الناس  الكريم لنبينا السهل باألمر هذا ليس ،بادئ ذي بدء 

 ال.  الكريم نبينا أظهره الذي الطريق نفس يظهرون.  أوامر ون هكذاعطي ال الناس هؤالء ،نسبه  وصل إذا حتى.  الكريم نبينا إلى صلي

 .األسلوب  نفسب يخدعون وال يستمرون ال انهم.  إضافية كلمة يقولون

 النساء األشرار ، كل ؟ الدجال نوع هو ما.  الزمان آخر في الدجالون ظهرسي. ا يستيقظوفل.  بهذا ونينخدع اشخاص هناك يزال ال ناه

 سأدخلك ،ت بي قبل إذا " فيقول.  أمامه والنار كأنهما الجنةب مسلملل يأتيس . الدجال مع اجميع ونيذهبس الشرعيين غير األوالد ،ات سيئال

 . الجنة يه كانها النار يبدو ما.  الجنة سيدخلون ، ذلك يفعلوا لم إذا.  الفور علىسيدخلون النار  به واقبل إذا ." الجنة

 هللا أعطى.  واضح والشر ، واضح الخير ، واضح والحرام ، واضح لحالال. تهم وآخر وينقذوا دنياهم ايستيقظوأن  الناس على ، لذلك

. اآلن إنه آخر الزمان. قد حصلت  كبيرةفتنة  ألن ويتوبوا فليستيقظ الناس .حدثت التي األشياء كل بعد خطأهم هذا. ه الستخدام عقل البشر

 . حذرين وايكون أن يجب على الناس إنه وقت مليئ بالفتن .

 الطريق يتبعواعليهم أن . ويبحثوا  ،يبحثوا  ، بعناية عليهم أن يتوجهوا.  نسب لديهم ليس الذين يجب عليهم أن ال يتبعوا ،بادئ ذي بدء 

إنه  العنيد ؟ هو من.  عناد هو الطريق ابهذ الذهابب وأن تستمر ، حدثقد  عظيم شيء ،ت حدث كبيرة فتنة ولكن.  قلوبهم شير اليهتي تال

 . يفعل ولم يسجد لن انه وقال.  يفعل ولم يفعل لن انه قال. العصيان  ، العناد يه لشيطانل صفة أكبر.  الشيطان

 إذا.  هللا تحصل على األجر وعلى مرضاة ، ذلك من العكس على. الشرير  السلوك هذا ،الطريق  هذا ترك في حرج ال.  احذر كن ، لذلك

 فعلت إذا ولكن. فعلتها عن غير علم  التي ألشياءعلى ا ، فعلت ما على لك يغفرس.  ذلك من بدال لك الحسنات سيكتب هللا تبت واستغفرت

 عن يضلنا ال هللا.  آخر شيء أي نقول ال.  والفكر العقل يعطيهم هللا نقول شخص أن ينتبه لكالمه . على كل ، فصاعدا اآلن من ذلك

 . هللا شاء إن الصحيح الطريق

 . الفاتحة
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