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	العبودیة & فقط
 ولنارس على والسالم الصالة . أعوذ با: من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 ائزالف 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

 أعوذ با: من الشیطان الرجین بسم هللا الرحمن الرحیم

اِدقِینَ یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُواْ اتَّقُواْ ا5َّ َوكُونُواْ  	َمَع الصَّ
 .وھم لیسوا جمیعا على الطریق الصحیح ات األشخاص كل یوم في ھذه الحیاةترى مئ". یا أیھا الذین آمنوا اتقوا هللا وكونوا مع الصادقین"

"، وھو لیس عاِلم أنا  " أو " أنا شیخ . ولكن ما ھو أكثر خطورة ھو الذي یقول " على الطریق الصحیح والیس مأنت تعرف بالفعل أنھ
 . . هللا حفظنا منھمالحق باطل والباطل حق یختلف عن خارجھ أو الذي یظھر  ھ، الذي داخل ، یعني لیس على الطریق الصحیحصادقا 

 .م اتباعھ یجب أن ال یتم

 والحرام بیًن ". ل بیًنالحال یقول "الشریف . الحدیث ھم تدمر الكذابین یتم. الذین یتبعون  كذابینولكن  لیسوا صادقین.  وضعھم لیس جیدا
علیھم أن .  ھونعتبیعقل حتى ال  ، أعطى هللا الناس حاللم اوالحرحرام شخص یجعل الحالل . إذا كان  الحالل واضحوالحرام واضح 

 : عز وجل .الن العبودیة ھي فقط یبتعدوا عنھ 

ك هللا ویمكنخلقك .  كلھاك لست مدین لھ بحیاتك ن، ولك ، إلى طریق هللا ك إلى الطریق الصحیحفمن الممكن أن یكون شخص قد أخذ
مكن من حتى تت ابتعد.  ضد هللا كالما تعغیر جید أو أعماال ضد هللا أو سمعنھ إذا شاھدت سلوكا  ابتعد.  هللا كالمطالما انھ یتبع  اتباعھ

 "!ا . لقد تلقیت إلھامتبت بنفسي  " بعیدا عن الناس الذین یقولون ابقى. خصوصا  إنقاذ نفسك

لیسوا في  ھم أشخاصإن.  والذین لیسوا على الخط المتصل بھ صلى هللا علیھ وسلم الكریم نبیناال تتبع األشخاص الذین ال یصلون إلى 
 للشیطان یمكن ولكن بعد ذلك القلیل یھدي!" یمكن أن  الناس وسأھدي للھدایةوصلت  ویثیر نفسھ قائال " علم. الرجل لیس لدیھ الطریقة 

اء جمیعا إن ش یحفظنا. هللا  وأعداء النبي. الكذابین ھم أعداء هللا وكن مع الصادقین ، كن حذرا  . لذلككما یحب  ذا الشخصبھ یلعبأن 
  ومن هللا التوفیق . . هللا

	الفاتحة .
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