
 

 
 
 
 
 
 
 

 فرصة لتغییر الطریق السیئ
 

. 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 .
 

فرصة لتغییر ال ینسى. یمنح الناس وقت ولكن و، الدنیاھذه هللا فرصة في یعطي ". ُرَوْیدًا"أَْمِھْلُھْم  هلالج لجهللا  یقولھمل. یُ وال  مھلیُ هللا إن 
، لم یغیروھا ذا. إخاطئال طریقفي ال. یسیرون في االتجاه الخاطئ ومطریقھ ونواصلیأنھ ال یوجد شيء و ونقولی لكن البشروطرقھم. 
 ونھایتھم ستكون على خیر .مغفرة ورحمة هللا  سینالون ،غیروھا إذانتیجة خطیرة. الستكون 

 
 االدنیا ، فإن أمور اآلخرة أھم. علینا تغییرھأمور . وإن كان األمر كذلك في ئیقولون أن كل ما یفعلونھ یبدأ جیدًا ولكن ینتھي بشكل سی
من أجل الحصول على نھایة جیدة.  السیئ أن یغیرهالذي یسیر في الطریق من أجل الحصول على نھایة جیدة. یجب على الشخص 

ال تحب  النفس، ولكن لن تكون ھناك فائدة.  نفسھمفضل عندما ال تكون ھناك نھایة جیدة ، یمكن أن یكون لدیھم أفضل البدایات كما تُ 
 سیئة. حفظنا هللا. تھكون نھایتح وال یتجھ إلى الطریق الصحییسیطر على نفسھ . الشخص الذي ال المرءتدمر  النفسالخیر. في النھایة 

  
 على البشر أخذ العبر.بخیبة أمل. یجب  یُصابونأنھم شيء ما  نفترضویوھذه الدنیا على  یعتمدونالناس. الناس الذین  ھذه الدنیا تخدع

الماشیة ھي األبقار  ، فلن تكون ھناك فائدة. . إذا كنت تحدق مثل الماشیةتنفع لكيمن كل شيء  عبرة أخذأن ت : علیكهلالج لجهللا  یقول
نكون مثلھم. علینا أن ننظر إلى كل شيء ال أن  یجبتعتقد أنھم ینظرون إلى شيء ما ، في حین أنھم یحدقون بھدوء.  والثیران.

ر التمییز بین الخیر والشر. من الجید اختیایعیننا على كمثال. علینا االستفادة من كل شيء واالبتعاد عن األشیاء غیر المجدیة. هللا 
 ومن هللا التوفیق .  .یعیننا لیس جیدًا. هللاھذا . أن تكون مع السیئ يءكل ش ،الحیوانات، األشیاء، من الناس الجید

 
 الفاتحة .
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