
 
 
 
 

 
  

 

 الذين يدركون الحقيقة
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 شيخالدستور موالنا  ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا . مدد ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني الفائز هللا عبد
 

.  . إنهم على الطريق الصحيحالقيامة أن جماعة من أمتي ستثبت على الحق إلى يوم  صلى هللا عليه وسلم يقول الكريم نبينا

. ليس األمر  . هناك مثل هؤالء الناس طريق الحق علىلكن بينهم من هم و،  واقد أفسد ميعتقد بعض الناس أن البشر كله

. إنهم ]أي الذين  يفعل ذلكال لمؤمن أن ا يجب على. الحزن . لذلك ال ينبغي أن يقع الناس في اليأس أو  نووكأنهم غير موجود

 . تقوم األمةستهم برك، وبيحفظهم هللا س.  على الطريق الصحيح[ لن ينقرضوا

 يحفظهم.  يعين هذه الجماعةو هو الخالقهللا .  صاحب ليست بدون. أحيانًا ترى أشياء تحدث تدل على أن هذه األمة  هللالحمد 

]ولكن[ مع . التخلص منهم جميعًا بالكفار يحاولون ويأملون ، جنوده ، لكان الشيطان وأتباعه  ين ،موجود يكونوالو لم  مألنه

 ثابتة .األمة بفضل هللا أخرى ، والحمد هلل أنهم حاولوا جاهدين ، وهجموا مرة 

لنا ،  نعمة. طلب العون من هللا أعظم  تجاه هللا ئسي أمر. اليأس  يأس. ال ينبغي أن يوجد  الذين هم مع هللا ال يفقدون األمل

: هللا  يؤمنوا بهذا. لذلك يجب على الجميع أن  . إذا حدث ذلك ، فهذا يعني أن إيمانك ضعيف يأسنقع في الال لذلك يجب ان 

. الحمد هلل أن  لنا كإمتحانولكن ليختبرنا ،  -ليس معهم  -فرصة  م. يمنحه الكفارالذين يحجبون الحق ، ليس مع هللا .  معنا

. مرة أخرى الحمد هلل على  هؤالء الناس ، هذه األمة ، واإلسالموهاجموا تعاليم نبينا الكريم تبقينا على أقدامنا ، مهما حاولوا 

 . أن الكثير من الناس ، رغم صمتهم ، يسيرون على الطريق الصحيح

. ربما ال ينتبهون لشيء صغير ، لكنهم وجدوا  كما رأينا مرة أخرى ، خالل هذا الزلزال كانوا يظهرون أنهم أنقذوا الناس

الظاهر أنه .  ذلك الشخصيعلو مقام . هللا  قائمة موجود. ال نعرف ، لكن بداخلها  . من يدري هل مات صاحبها أم ال محفظة

لفالن وفالن بهذه القيمة اقترض بعض المال ، ووضع قائمة في محفظته ، حتى إذا حدث له شيء ليعرف اآلخرون أنه مدين 

.  فاسدين ، وهناك الماليين من هؤالء الصامتينكلهم  وا. ليسهم فسادإل ينجاهد. الناس ليسوا فاسدين ، رغم أنهم حاولوا وتلك 

 . هللا يعيننا عليهم ويساعد األمة

ال يمكننا بأنه  ، ويعطينا شعوًرا. هذا يجعل الناس يقعون في اليأس  وخدع بعض الناس نذلكان  حسنًا ، نسمع أن شخًصا

، وأن الجميع يبحث  بال حياءالجميع ،  وص؟ قد تعتقد أن الجميع لص . من هو الشخص الذي تثق به أي شخص نثق به ايجاد

. الغالبية الصامتة تؤمن  لكن الصامتين أكثر عدًداو. حسًنا ، قد يكون هؤالء األشخاص أكثر وضوًحا ،  كتعن فرصة لسرق

كما قال نبينا الكريم ، فإن هؤالء سيبقون في الطريق إلى يوم القيامة ، كما قلنا  وإكراما لهم ،.  . هم الذين يؤيدون الحق باهلل

مثل هؤالء  هللا يجعلنا. ور أنفسنا حفظنا من شرهللا ي. أولياء هللا هم ، . والذين يؤيدون الحق والعدل  هللا عليه وسلمصلى 

 الفاتحة . . من هللا التوفيقو . إن شاء هللا ، هذه األمة واإلسالميعين . هللا  الناس

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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