
 

 
 
 
 
 
 
 

 أھل السوءتقتربوا من ال 
 

. الصالة والسالم على رسولنا محمد سید  أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمالسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ . 
األولین واآلخرین . مدد یا رسول هللا ، مدد یا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد یا مشایخنا ، دستور موالنا الشیخ عبد هللا الفائز 

 الداغستاني ، شیخ محمد ناظم الحقاني ، مدد . طریقتنا الصحبة والخیر في الجمعیة .
 

، "فَتََمسَُّكُم النَّاُر". ستمسكم النار أیضا. في بعض  أھل السوءالقرآن عظبم الشأن أنھ علیكم الحذر وعدم اإلجتماع بفي هلالج لج یقول هللا 
خطرون لن یأتوا. إذا سرت خلف اناس األحیان یقولون "لنكن معھم حتى یأتوا إلینا". ھناك بعض الناس الذین یأتون إلى الخیر وھناك 

لى الخیر ، سیدوسون على أصابع قدمیك. هللا یحفظكم ، ستصبحون منھم. ھناك الكثیر من الناس على ھذا الخطرین من أجل دعوتھم إ
 .النحو. كانوا أناًسا صالحین یؤدون عبادتھم في البدایة. وفجأة تركوا الطریق الصحیح وضلوا

 
بینما تطیع نفسك من أجل القیام بأشیاء جیدة  لذلك ، یجب أن نكون حذرین. یجب علیك أوال وقبل كل شيء حمایة نفسك. ال تطع نفسك.

لھم ، فإن نفسك ستقلبك رأسًا على عقب. وبدالً من أن تربي نفسك ، ستتركك بدون تربیة. عندما یدخل اإلنسان البحر ، یجب أن تشعر 
احة ، لن تتمكن من إنقاذ قدمیھ باألرض. بمجرد أن ال تلمسھا ، یمكن أن تأخذك األمواج بعیدًا. بغض النظر عن مدى إجادتك للسب

ئة نفسك. األمر على ھذا النحو. بل أكثر خطورة. ھنا ، تفقد حیاتك. ھناك ستبقى في النار إلى األبد. حفظنا هللا. األمواج خطیرة جدًا وسی
 .جدًا في ھذا الوقت

 
ھجد في اللیل. تتساءل ما الذي قد حدث لھم. كما قلنا ، اختفى فجأة األشخاص الذین اعتادوا الصالة خمس مرات في الیوم وتأدیة صالة الت

بشيء یفوق قدراتھم ، لذلك ضاعوا. لذلك ، یجب أن نكون حذرین. یمكن للناس أن یفقدوا طرقھم ،  مكانت لدیھم ثقة مفرطة وبدؤوا بالقیا
شریة. ادعوا ان یصلحھم هللا ولكن أولئك الذین ضلوا لن یتحسنوا. ال تقترب من أولئك الذین یفعلون أشیاء تتعارض مع الطبیعة الب

. هللا ویتقدموا. من الخطر االقتراب منھم. حفظنا هللا. هللا یجعل نھایاتنا جیدة ، ھذا ھو المھم ، المكان الذي سننتھي فیھ. ھذا الدعاء مھم
 ومن هللا التوفیق .   .یجمعنا بالصالحین إن شاء هللا

 
 الفاتحة .
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