
 

 

    

 إحترموا األولیاء
 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با: من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 الفائز هللا عبد شیخ ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد

 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني

 واألولیاء، الصالحین . لدینا الكثیر من  حبائھم المتوفینأل ویدعون. یحترمون كبارھم ھا حدود أو تعرفالمسلم ھو الشخص الذي یعرف 
العیوب ملیئین بألننا بالفعل  ."وذاك ھذا ھم معحدث  " من الخطأ القولھذا السبب ل.  الخیربتكریم ذكراھم علینا .  اإلسالمي ناتاریخفي 

 . والنقائص

ھؤالء ھم  ."كان كذلك الرجل  وذاكھذا  كان مثلھذا الرجل  ، وترى أنھم یقولون أحیانا " في التاریخ اإلسالمي األولیاءمن  الكثیر جاء
. ھناك بعض الناس لدیھم نوایا سیئة في ھذا القرن  سنة خمسمائةا نفس الطریقة لمدة . إنھ سنة حوالي الفمن  یھمالذین تم الثناء عل

 .علیھم بھدف إیجاد خطأ  یبحثون

، یجلب تحمل ذلك ایضا  ھ. الشیطان ال یمكن لفترة طویلة ھمحتراماو حبھمعلى حقیقة أنھ قد تم  واأن یقف ھمال یمكن لدیھم نوایا سیئة ألنھ
. هللا  أھلبینما ھم ھم ". ب واقبلت. ال  ھؤالء الناس وا. ال تحترمین . یقولون "ھؤالء الناس سیئ أولئك الذین ھم مثلھإلى األمام ، جنوده 
. إنھم أعداء الشیطان  للناس إظھار الطریق الجمیل یمكنھم أنھ حیث، وھذا اإلیمان  ، تلك السلطة ھذه الفرصة هللا عز وجل أعطاھم
 . الجمیع لیس صحیحا ھنا نكون حذرین ألن ما یقول، دعولك . لذ هللا وأحباب

 وقد تم.  الناس منذ خروجھم لعنھم ، أولئك الذین . وھناك أیضا العكس الناس منذ البدایة ھممى الطریق الصحیح واحترهللا عل ارسلھم
یتم  وا، ولكن الناس الذین انحرف أسمائھم ذكر. لم یتم  واآلالف من العلماء األولیاءھناك اآلالف من .  في ھذا الیوم وھذا العصر متتویجھ
 . وھذا العصر الزمانفي ھذا  ھماحترام

، دعونا نكون حذرین من لذلك !" النار في  وانتھا، ووا ، قد انحرفضلوا الطریق الصحیح قد  یخرجون عنإن الذي  " یقولنبینا الكریم 
 یطلقون،  . وعالوة على ذلك ھمونیصدقضعیف إیمان ومن لدیھم  ةاألمة كافر.  معدات الشیطان كثیراأدوات و. قد زادت  ھذه األشیاء

 واالذین انحرف ینمنحرفاللنا  ونظھری. ھم شیطانو تقولھ نفسھم. یقولون فقط ما  جاھل یمكن أن یكون أكثر من ذلك فقطال حكم.  األحكام
 . العلماء، مئات اآلالف من  ھناك اآلالف في حین أن ینجیدم مسار بأنھالعن 

. یحبونھموال الناس عز وجل . ال هللا  ھمحترام أولئك الذین ینتقدونال داعي إل. م یجب احترامھ المحترمون.  ، علینا أن نكون حذرین لذلك
 ومن هللا التوفیق . . إن شاء هللا ونكون من أحباب الصادقین، نرجو أن نكون مع الصادقین ، یضلنا ال هللا 

	الفاتحة .
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