
 
 
    

	قل الحق
 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 الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم

بِّكُْم فََمن َشاء فَْلیُْؤِمن َوَمن َشاء فَْلیَْكفُرْ   َوقُِل اْلَحقُّ ِمن رَّ
. ھذا "شاء فلیكفرؤمن ومن فلی شاء : منك من لسان تكلم كالم الحق یقول " ". وقل الحق من ربكم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیكفر" 

قد  خصالشھذا  ، "التي یفكر فیھا الحقیقة  لم یقلإذا  جیدا، فإنھ لیس  إللقاء خطبة ماماإلأو العالم  ینھضعندما .  كل شيءعلى  ینطبق
 ".یُھان 

 لم الذيالع تكون الحقیقة أووالشيء الذي تعرفھ  تقول، یجب أن  ومع ذلك. فمن شاء فلیقبل ومن شاء فلیرفض ، تقول ذلك یجب أن 
 ،، فإن الناس یتعلمون الحالل  . حتى لو لم یفعلوا ذلكتقول ذلك ". یجب أن وذاك ال یفعل  یفعل ذلكھذا  " مثل. ال یوجد شيء ھ تعرف
 ". ینزعجون قد.  قول ھذا اآلندعوني ال أ بالتفكیر " اإلستمرار. ال یمكنك ض ، السنة ، والفرم االحر

 الكریم صلى هللا نبینا. یقول  ؟ إخفاء ھذه یحمل عبئا كبیرا . وإال لماذا أصبحت إماما أو عالماعز وجل هللا  یجب أن تبلغ أوامر وما حرم
 ".كتم علما یعرفھ فلیتبوأ مقعده من النار من  " علیھ وسلم

 ولكن هللانقوم بھا . ال یمكننا أن  ھذه ھي أوامر هللا " . یجب أن یقالوه عندما یسمع فلیقبلوا بذلك. ولكن ٪100 طبعا اإلنسان ال یطبق ھذا
.  وفقا للنوایا ناألفعال تكونیات ". الب األعمال ا" إنمالحدیث الشریف یقول رسولنا الكریم في . " نفعلھا إذا استطعناس.  یعطینا وفقا لنیتنا

 . اك نیةھنأن طالما  األجرهللا یعطي 

.  كالقیام بذل لم یتمكنوا منواحدة إذا كان لدیھم النیة ولكن  حسنة، ویحصلون على  بذلك وقامواإذا كان لدیھم النیة حسنات 	یعطي عشر
 .وجل  هللا عز نعمة جمیلة من عند . لذلك ھذه األشیاء ھي ذلك ایفعلو مالقیام بالشر ولكنھم ل نواواحدة إذا  حسنةكما یحصلون على 

"  أیضا ذلكل أتمنى أن أفع " ینقائل انیة لألشیاء التي ال نستطیع القیام بھال. دعونا نفعل بقدر ما نستطیع ونجعل  المطلوب منا ھو قبولھا
  ومن هللا التوفیق . . على تلك األعمال الصالحة إن شاء هللا وأحصل

	الفاتحة .
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