
 
 
 
 

 
  

 

 اإلخالص
 

 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
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم يقول هللا عز وجل
 

بِينَ   َوْيٌل يَْوَمئٍِذ ل ِْلُمَكذ ِ
 

ِّْلُمَكِذِّبِينَ ل  " وج يقول هللا عز ". أولئك  القيامة يومالحقيقة كذبة هم مذنبون ، سيندمون على ذلك  يسمونأولئك الذين  " يًقال".  َوْيٌل يَْوَمئٍِذ ِل
الجنة ، وكان صديق  في مقامأعلى  إنه في.  . من الذين أكدوا الحقيقة ، األول هو أبو بكر الصديق الذين يؤكدون الحقيقة هم عكس ذلك

 . صلى هللا عليه وسلمالنبي  ةباصحمن و
 

. معظم الناس يقبلون  سيئة هذا يجعل آخرتهم!"  هذه كذبة " على القول ونصري ونزالي. رؤية الحقيقة وال  اآلخرون يستحقون الجحيم
. هناك ضرر  . باإلضافة إلى ذلك ، فإن عملهم ال فائدة له . يفعلون ذلك ، ألنهم يتبعون رغباتهم حقيقة ، الحقيقة ككذبةعلى أنه الكذب ب

هذا  . يوم القيامة ذلك تندم علىس،  تكذبهي الحقيقة". إذا  "هذه . ستقول الحقب. ستقبل  في عدم قبول الحقيقة ، وال فائدة في عدم القبول
. إن لم يكن  إذا قمت بذلك ، فإنك تصل إلى السالم . . اتبع ما يقول مع الحق كن،  سلم للحق.  ما يقوله لنا هللا عز وجل في القرآن الكريم

 . ئة إلى األبد. هللا ال يجعلها كذلك ، لكنها قد تكون سي سيئةستكون نهايتك ، كذلك 
 

ان يكونوا خطأ ، ال يزال من الممكن و البعض على الرغم من أنهم قد يقولون ما هو صحيح في بعض األحيان وفي أوقات أخرى ما ه
. في هذه األيام األخيرة ، هذا شيء آخر  . المالك الحقيقي للجسم هو هللا عز وجل . ال بد من قبول هللا له ال شريك.  هللا واحدمحفوظين . 

 . من هللا التوفيقو.  . دعونا نحمي إيماننا ، إن شاء هللا ! هللا يهدينا ، إن شاء هللاهللا حفظنا .  يندمون كثيرا. س يرفضونه
 

 الفاتحة .
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