
 

 

    

 

 األسيادنحن نتبع جد 

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

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 .

دًا َعلَي   َكذَبَ  َمن   "يقول صلى هللا عليه وسلم الكريم نبينا أ   ُمتَعَم ِّ نَ  َمق عَدَهُ  فَل يَتَبَو  .  هذا يقول الكريم نبينا "ونيقول علم عن اليوم الناس". الن ارِّ  مِّ

 ،" سيد أنا " ويقولون يخرجون الذين أولئك هناك ثم.  موضوع وهذا.  أخطؤوا قدو كبير عبء تحت هم الناس هؤالء. " ذلك يقل لم النبي

 . أسوأ ذنبهم.  كذلك واليس أنهم حين في

 أو ، جدهمهو  من يعرفون ،األغلب  على. اً كثير هذا الى ينتبهون ال اليوم الناس ." أتيت أين من ، كسبن على تعرف " يقول الكريم نبينا

 الناس.  المهم األمر هو ذاهب هو أين وإلى النسب يأتي حيث ، النسب أن حين في. العودة الى هذا القدر فقط  هميمكن.  جدهم والد من هو

 . أيضا ذلك سيُسألون عن.  ذلك غير شيء يدعون عندما فائدة يكتسبون أي مأنه يعتقدوا الأن  أيضا يجب.  هذا إلى االنتباه إلى بحاجة

 مثل شيء هناك ليس.  اآلخرة فيهي  السؤال عنها سيتم التي األشياء تلك ، الحقيقية الحياة.  هنا ينتهي ال العالم هذا. شيء له حساب  كل

 كثيرة أشياء من تفلت األحيان بعض في الناس ، أمورذلك إحيانا تحدث  رغم ولكن ، ذلك ويتم ذلك فعل يمكنك ."األمر  تمو هذا فعلت" 

 ما على عليهم أن يندموا.  اآلخرة في محفظه يتم حتى واالستغفار التوبة الى بحاجة انهم.  اآلخرة في كذلك ليس األمر ،الدنيا  في فعلوها

 ."ت منه دواستف هذا فعلت أنا " ، ذلك خالف يفكروا ال عليهم أن.  الطريقة بهذه يُحفظوا إال أن يمكن ال.  فعلوه

 التباع داعي ال.  سيد معتقدين أنه خاطئة طرق إلى يسيرون خلفهم الناس ،" سيد أنا " قائلين الناس ونعيخد مألنهحمال ثقيال  يحمل هذا

 ،ضلوا الطريق  أسياد هناك كان إذا.  الطريق لنا أظهر. السيد  وليس ، السيد جد بعنت ونحن.  الخطأ الطريق في وهو سيد شخص

 . أخطائهمب للقيام إذن لدينا ليس.  هللا شاء إن هللا سيهديهم

 نبينا ونيحترم أهلنا ألن ، أيضا معروفا هذا ليكن.  كان أيا ، الشخص هذا مثل اتباع حقال من ليس.  هللا بمعصية يأمر أن يستطيع أحد ال

 ، حال أي على الصحيح الطريق على ومعظمهم ، رؤوسنا على األسياد. صلى هللا عليه وسلم  الكريم نبينا علينا أن نتبع.  وذريته الكريم

. بعده من بريء أحد ال.  الكريم نبينا هو الوحيد يءبرال.  جميعاابرياء  ليسوا.  األحيان بعض في الناس مع لعبي أن يمكن الشيطان ولكن

 ومن هللا التوفيق . . هللا شاء إن ناطريق نفقد جعلناي وال الصحيح الطريق عن يضلنا ال هللا

 . الفاتحة
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