
 
 
 
 

 
  

 

 ظاهرا وباطنا
 

 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
 

ين يكذبون لمصلحتهم . أولئك الذ . أولئك الذين يتبعون الطريق الصحيح يحصلون على السعادة لقد أظهر هللا للناس الطريق الصحيح
 . مختلفةعليهم بمظالم  ظهره هللا ، محكوم، ويتعارضون مع ما أ الدنيا هالخاصة في هذ

 
 شخص. المنافق هو أكثر  ، فهذا يعتبر نفاقًانفسك على عكس ما أنت عليه بالفعل. وإذا عرضت النفس والشريعة للناس لتصحيح  ةالطريق
ويعتقدون أنهم قد  يطبقونها. أولئك الذين  النبي ، والناس في حضرة،  ةاإللهي الحضرة. هذا صحيح في  واألكثر كرًها به ،مرغوب غير 

إن الشخص  . يقول النبي صلى هللا عليه وسلم . على العكس ، فهم خاسرون اكتسبوا ذلك مخطئون في التفكير في أنهم اكتسبوا أي شيء
 . ألنه يخدع الناس أيًضا عقابه مضاعفالذي يغطي نفسه بغطاء اإلسالم ويخدع الناس 

 
 ه يخدعإلسالم ، فإناغطاًء ب، ولكن عندما يرتدي مالبس خارجية  ينخدعواشخص مالبس عادية ، فقد يتم خداع اآلخرين أو ال  ارتدىإذا  

. من الضروري أن يحافظ  كون كذلك ، إن شاء هللاي دعوا داخلنا!  عظيم ذنب ا. هذ المزيد من الناس ويؤدي بهم إلى االبتعاد عن الدين
. وهذا يعني أنه إذا كان سيئًا داخليًا ا ظهر سيئي،  اسيئكان . إذا ا ظهر جيدي،  اجيد . إذا كانالظاهر والباطن على التشابه بين  المرء

 ذنب اقل من النفاق . أيًضا[ ظاهريًا ، فهذا على األقل]يكشف عن نفسه 
  

 مشايخأنهم  شخاص يدعون. هناك أمشايخ باطلون ن ، وكذلك ، وهناك مدرسون زائفون ، ومعلمون سيئو آخر الزمان ا. هذ هللاحفظنا 
. في أغلب األحيان نسمع هذه  . نرجو أن نكون معهم ، إن شاء هللاالحين الص،  ينالطاهرب نامعيج! هللا ضررهم من يحفظنا هللا  -... 

، من األذى الذي يأتي من الشيطان  يحفظنااألشياء ونشعر بالحزن ، لكننا ال نملك القوة أو الوسائل لمراقبة الجميع ، لذلك ندعو هللا أن 
 . من هللا التوفيقو . ومن هؤالء المنافقين، الناس 

 
 الفاتحة .
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