
 

 

    

 اقبلوا بالحقیقة
 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

 میزة إنھا،  كافرال، والعناد یناسب  مؤمنالناسب یو جید الثبات:  . ھناك نوعان من األشیاءة على الطریق الثباتمن الجید 
على الباطل ال یتخلى عن كذبھ ھو . الشیطان الذي  في الحقیقة الثبات، في حین أن  العناد في الباطل. والشیطان الكافر 

، في بعض الحقیقة . في  ون الباطلالطریقة. إنھم یدافعون بحزم ویحمنفس  على. أولئك الذین یتبعونھ العناد ویستمر في 
 . جیدة صفة. ھذه لیست الكافر عنید ، العناد عن حیاتھم بحیث أن ھذا ما یسمى  ونتخلیاألحیان 

 المؤمن،الحقیقة. بقبول وال،  على الحقیقة الثبات، الثبات ھو  المؤمن. ما یناسب الشیطان  صفةجیدة ألنھا ال بالصفة لیس العناد
ثم ال من ،  ، إذا كان صحیحا . إذا لم یكن . یتخلى إذا كان مخطئا على شيء ما ، ال یصر على ما ھو غیر صحیح مسلمال

، فإن الشخص الذي یفعل ذلك  . ومع ذلك ، ویتبع الحقیقة الحقیقةب، یقبل  فھو بالتأكید ال یصر. ولكن إذا كان مخطئا  یستسلم
 الشیطان .یتبع  لرأیھالحقیقة ویفسر وفقا بالذي ال یقبل الشخص . یتبع الشیطان 

ا یحلو لھم وعندما ال " عندمالشریعة أنا أتبع  " . یقولون . الناس یفسرون وفقا ألنفسھم الحقیقةبأن یقبل على المرء یجب 
، وعندما یتعلق  نصف الشریعة ونقطبی"، و الشریعة يھ هھذ " ون!" أو یقولللشریعة ال حاجة  " الحقیقة یقولون تناسبھم

 . بھذه الطریقة تسیرولكنھا ال  " ھذه ھي الحقیقة "یقولون .  أي شيء یقولونوال  أخرى ةطریقب ینظروناألمر بشخص آخر 

ھؤالء الناس  یرزق. هللا  العنید الشیطانالمرة لن تكون مثل ھذا  ھذه.  لحقیقةاإلنحناء لالحقیقة وتحتاج إلى  علیك أن تتبع
موجود  إنھ.  لیس فقط ھنا ولكن في كل مكانمثل ھذا الحال  نرى أن.  الحقیقةبجید حتى ال یتعدوا ویقبلون التفكیر الو الصدق

 .آلرائھم، ولكن البلد كلھ بائس بسبب التفسیرات التي قاموا بھا وفقا  تسمیھم بلد مسلم قدو. لقد انفصلوا عن الھند  باكستانالفي 

من ھذا والقلیل من ذلك ثم  القلیل، أخذ  . ال هللا تتبع طریقالقانون أو  تتبع. أنت إما  الحقیقة اتباع، نحن بحاجة إلى  لذلك
. الشيء الذي نالحظھ أكثر ھو الناس الذین یصرون  في كل مكان ى ذلك، نر . وكما قیل " ال یعمل نحن على الحق " قولال

 .عون الشیطان تبی م، ھذا یعني أنھ على مصالحھم الخاصة

 ". الحقیقة ب إقبلوا " حقانیون وموالنا الشیخ قدس هللا سره یقول. نحن  الحقیقةبجعلنا من بین الذین یقبلون یجمیعا و یصلحناهللا 
 ومن هللا التوفیق .
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