
 

 

  

 الفرقة الناجية

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم

 الفائز هللا عبد شيخ ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني

، آخر الزمان في  " مصلى هللا عليه وسلالكريم  يقول نبينا.  شكر لهال، الحمد له ،  أحالنا إلى الطريق الصحيح لهللا عز وج

من يجب أن نكون ؟ قال مع ، الفرق من هذا القدر " مع الصحابة ت ". سأل الناجية منها واحدة. فرقة  73إلى  ستفترق أمتي

 ".السواد األعظم "مع 

ي تطريق نبينا الكريم ، وال إنها الفرقة التي تسير على. ها في طريقتناوالتي ا ي نحن فيهتال الفرقة،  هلل الحمد، السواد األعظم 

هذه هي الفرقة الناجية " ".  ، تبين هذااألحاديث ، الكريم نبينا كالم . ا . وجدوا كل شيء معه هتبابيته وصح حترم أهلتحب وت

 . ، فهي األغلبية . حتى لو كانت صامتةها ، فإن غالبية المسلمين في إلى العالم . إذا نظرت يقول نبينا الكريم

. ينغير مقبول إنهم.  كذلك واليس ملكنهوكثير عددهم ،  ويصرخون يصيحون، الذين يصدرون األصوات تعتقد أن أولئك الذين 

.  صلى هللا عليه وسلم النبيصوت  فوق وا اصواتكمرفعت"ال تصرخ كثيرا"، وال عظيم الشأن في القرآن  عز وجلهللا أمرنا 

 الناس الذين هم على طريق نبينا الكريم . ي، ولكن الغالبية الحقيقية هكثر  م. تعتقد أنهلم تتم تربيتهم هم أشخاص إن

 مهزومة. حتى لو كانت تبدو وستنتصر يوم القيامة  الىبقى تسهذه الفرقة  الشريف " حديثالالكريم في  نبينا. يقول الحمد هلل 

في  خرتكآ كنت ، وحتى الان ن في الخسرون مع اآلخرين حتى ال تك. ال تك . كن معهم ، فهي األغلبية في بعض األحيان

 . الصحيح حتى لو كنت تعاني من األلم الطريق. ال تحيد عن الدنيا  هصبر في هذعلينا أن ن. " الخسران

. إنه  . هذا ليس طريقا لالنحراف عنه خرى تظهر ذلك أيضااأل الطرق.  أفضلبشكل هذا الطريق  تظهر ةنقشبنديال الطريقة

،  يسمعوا عنها . هناك أشخاص في بعض األماكن لم ، بعض الناس ال تحيد عن الطريق . ولكن هللا ال يحيدنا جميل طريق

على الذين هم يجعلنا أيضا وأولئك  نرجو أن. يهديهم جميعا . هللا عنه  مام إلى هذا الطريق عندما يسمعوناالنضبويسعدون 

 ، . نحن على الطريق الصحيح ما يقوله أي شخصم ايتأثرومن قبل أي شخص وال  وا، حتى ال ينخدعيقظين هذا الطريق 

  يق .من هللا التوفو . هلل الحمد

 الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني

الفجر، زاوية أكبابا ، صالة 9143 اآلخرربيع  2017/9 -21- 27 


