
 

 

    

 یقةالحق تظھر
 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

 بنفس. الحقیقة  الطینغطوه بمھما  اذھب. الذھب ال یزال تظھر الحقیقة دائما ، تغطیتھ  یریدون واومھما كان ا. مھما كان مخفی الحقظھر 
كریم صلى هللا . ألن الحقیقة ھي طریق نبینا ال أولئك الذین یتبعون الحقیقة -ن وھم على الطریق الصحیح ھم الفائز . الناس الذین الطریقة

 . بعده ؤواجا نالذی الخلفاء الراشدین طریقةو علیھ وسلم

مرة أخرى وأحیانا  ونظھری،  . ومع ذلك جمیعا وانتھوا خرجوا، و كان ھناك الكثیر من الناس الذین عارضوا الحقیقة منذ تلك األوقات
 . . لیس لدیھم إیمان بھذه الحقیقة غیر مؤھلین تعلموا؟ ألن أولئك الذین . لماذا  ن أكثرومینخدع المتعل.  یتم خداع الناس

أي ب؟  طلة. لماذا ع . الملك سلمان ھناك فعل ھذا عطلة رسمیة تشرین الثاني 30: أعلنوا  جاءت أخبار من المملكة العربیة السعودیةأمس 
، كل صراعاتھم في  . عندما أعلن ذلك ، ظھرت الحقیقة وانتھت الوھابیة . في النھایة نبینا الكریم یوم مولد؟ ألنھ  مناسبة جعلت عطلة

:  . قالوا كلھاإلسالمي . لقد دمروا العالم  . لم ینفقوا ملیار دوالر ولكن تریلیونات الدوالرات ، إن شاء هللا ھذا العالم وصلت إلى نھایتھا
 تعظیم نبینا . ھذه المرة قالوا "تظھر ، جعل هللا الحقیقة  ھنا! ذنب "، أعظم  النبي تعظیم،  المولد وا! جعل ! ال یمكن . حذارالمولد بدعة "

جید ألنھ أمر هللا ". عمل  إنھ، الحقیقة . في  ، وإظھار االحترام ھو جید للناس ، واالحتفال بالیوم الذي ولد فیھ ھ وسلمصلى هللا علیالكریم 
 . من أفواھھم ت: خرج وھذه ھي حكمة هللا

ھنا على شاشة  الشيء نفس –، فإن الشخص یخرج  . ومع ذلك الحقیقیین والمشایخ، ء ولیااأل،  معوا عندما قال لھم آالف العلماءلم یس
كل  ونفعلی ھل نشرك "؟ ؟ خطأ ھنفعلما أتساءل عما إذا كنا  " . ثم یسألون أنفسھم أذھان الناس ویشوششخص واحد یخرج  -التلفزیون 

 .ذنب نبینا الكریم  أن تعظیملكنھم اعتبروا و،  أنواع القذارة وال مشكلة

. . إن شاء هللا نصبح من بین الذین یتبعون الحقیقة وھم على الطریق الصحیح ، إن شاء هللاعظیمة . الحقیقة تظھرالحقیقة دائما ، الحمد : 
 أمر هللا عز إنھ.  النبي تعظیم. لیس ھناك إزعاج في ھ حول ونرتا. ال یوجد شيء یح الحیرةب یشعرون" ألن الناس  لناهللا ال یض " نقول

 ومن هللا التوفیق .  . یفھم الناس ال ، بطریقة أو بأخرى ھ ". ومع ذلكتشرف.  النبي واشرف " . ھناك آیة تقولجل و

	الفاتحة .
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