
 
 
 
 

 
  
 

 افتحوا أعينكم
 

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

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم
 

ِ َكِذبًا أَْو قَ  ِن اْفتََرٰى َعلَى َّللاَّ ُ  اَل أُوِحَي إِلَيَّ َولَْم يُوَح إِلَْيهِ َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ  َشْيٌء َوَمن قَاَل َسأُنِزُل ِمثَْل َما أَنَزَل َّللاَّ
 

قال مثل هذه األشياء التي لم ت   ويقولون إن هللا قال هلالج لجهللا  بفترون على. أولئك الذين  سم هللاإأظلم من الذين يكذبون بهل هناك  هلالج لجيقول هللا 

وإلى طريق لون اآلخرين عن طريق الحق ويجرونهم إلى طريقهم ؟ ألنهم أيًضا يض . لماذا أناس ظالمونهم ، لمصلحتهم ونفسهم 

 . االنسان لنفسههللا ال يترك نرجو من .  الشيطان

يفعلون ،  نفسهم ترغب بهما  ونيفعل حيث أن الناس.  يحدث من قبل ولكن اآلن أصبح أكثركان هذا اآلن ،  آخر الزماننحن نعيش في 

. مثل حيوان  ون على اإلطالق. ال يهتم ضعيفًا ومحتاًجا أ ،ما إذا كان الشخص اآلخر فقيًرا . ال يهتمون  كل أنواع الخداع واألكاذيب

 يفترون . إنهم ظالمون هلالج لجهللا  يقول.  ضون هؤالء للخطريعرً  ،إيمانهم  هوأموالهم واألهم  منكل ما لديهم  علىجائع ، يهاجمون الناس 

خداع لن أجل مصلحتهم و. فقط م ، أشياء ليست في الدين وحتى غير إنسانية آلرائهمأشياء وفقًا  يخترعون.  . شريعة هللا واضحة على هللا

. يفعلون ذلك ثم يسألون  شاء هللا يحدثي، فال يزال كل ما  ينتبهوا؟ حتى لو قلنا للناس أن  . ماذا نقول لهم الناس ، يستخدمون هذه األشياء

إذا  . رى ، يجب أن نكون حذرينلكن مرة أخو.  عليهم أن يعانوا من ذلك يجب. هذا يعني أنه  ويندمونذلك؟" "كيف فعلت  أنفسهم قائلين

؟ يجب أن يسألوا العلماء  ؟ هل هذا صحيح أم ال هذا الشيء. ما  كانت هناك أشياء ليست في الدين ، فعلينا أن نسأل وننظر حولنا

. أحيانًا يكون لدى  يقوله هللا يحدث كل ما، . ولكن كما قلنا  التفكير قليالً  عليهم"ما هذا الشيء؟"  أنفسهمهم قيقيين أو يجب أن يفكروا الح

 . غير محفوظوالبعض اآلخر محفوظا البعض  يكون. إنهم يعانون من ذلك ومع ذلك  من المفترض أن يعانوا منهو النصيبالناس هذا 

ا أو محتااًل في . قد تواجه كاذبً  سوى إبقاء عينيك مفتوحتين وما عليكالزمان  آخر. نحن نعيش في  هناك الكثير من المحتالين والكذابين

فقد ، . ]أما[ اآلخر وهو المال  هذا أكثر خطورةو ،، واآلخر واألسوأ يتالعب بإيمانك ويخدعك  بمالك يحتال عليك. البعض  أي لحظة

. ين مزيفال. هناك بعض  . علينا أن نكون حذرين حفظنا هللا ئ ،بإيمانك وتضررت فهذا سي لعبإذا  . أموالك ولكن إيمانك محفوظ تخسر

 مأذون،  شيخ. ومع ذلك ، هناك أشخاص مزيفون يدعون أنهم في الطريقة ويدعون أنهم  لكنه ليس مزيفًاو ئيئ هو عالم سيالعالم الس

جب عليك بالتأكيد السؤال ي شخص كهذا. عندما ترى  أن نكون أكثر حذراً منهم علينالذلك  وال ثقة بهمهؤالء . هناك الكثير من  وخليفة

 . عنه

بهذه المهمة ، يطلبون أحيانًا ورقة تثبت  نكلفهم عندما،  المأذونون.  إن شاء هللا هم على الطريق الصحيح هلالج لجالحمد هلل  كثر المأذونون منا

 . بعد اآلن مأذونينولن يكونوا  يلريقة ، فلن يكون لديهم أي تمثوالطإذا خالفوا الشريعة  نكتب أنهم . نكتبها ونعطيها لهم ولكننا أيًضا ذلك

عن هذا ، فإن  ت. إذا خرج االلتزام بالشريعة والطريقة المأذون. على  . نخاف ونخجل من هللا وحده ليس لدينا ما نخشاه أو نخجل منه

ن الذين و. لكن المزيف هذا الشيء وهم يعرفون ذلك. ومع ذلك ، الحمد هلل ليس لديهم مثل  ال قيمة لها اعطيناك اياهاهذه الورقة التي 

نرجو أن نكون دائما مع الصالحين  . الصالحينب. هللا يجعلنا نلتقي  نصغي إليهمال أن  يجب" ، مأذون"أنا خليفة ، أنا  يخرجون ويقولون

 .الفاتحة . من هللا التوفيقو . إن شاء هللاأحد  مي ظلوال  يتأذىال  نرجو أن.  والمخلصون إن شاء هللا الصالحونأن يأتي  نرجو.  إن شاء هللا
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