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 الطریقھذا ثبت على جاھد لكي ت
 

. الصالة والسالم على أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم. لسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھا
، صحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا، مدد یا ساداتي أهللاسولنا محمد سید األولین واآلخرین. مدد یا رسول ر

ریقتنا الصحبة والخیر في . طلشیخ عبد هللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدددستور موالنا ا
 .الجمعیة

 

 أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم
ُ الَِّذیَن آَمنُوا  ُ الظَّاِلِمینَ یُثَبُِّت �َّ ْنیَا َوفِي اْآلِخَرةِ ۖ َویُِضلُّ �َّ  ِباْلقَْوِل الثَّابِِت فِي اْلَحیَاةِ الدُّ

 
الثبات یعني أن تبقى على الطریق الصحیح، ال تترك ھذا على الطریق الصحیح ویثبّت من یشاء.  یضعهللا عز وجل: إن هللا  یقول

 .تنقض العھدوال  الطریق
. 

. عندھا لشعورك بالتعبترك ت. ال تفعل الكثیر ثم ثبتإمستمرة.  یجب أن تكون ،حتى لو كانت أفعالك قلیلة ملسو هيلع هللا ىلصلذلك یقول نبینا الكریم 
 .مھمأمر وتركت الطریق. ھذا  نكثت بوعدكتكون قد 

. 
على الطریق ویعتقد أن كل حیاتھ  نفسھ المرء، یضع م في حیاتھم. في كثیر من األحیانما قد یصیبھ الناس، حفظنا هللا، ال یعرفون

 ئھ من طریق إلى آخر. ھذا سیدنیویة وترمیالشیطان أو األمور الالنفس، لكن في بعض األحیان تخدعھ وستمضي على ھذا النحو. 
 نثبتنجتھد وأن  هللا عز وجل على الطریق. من المھم أن یثبتنا، علینا أن نجتھد دائًما حتى ھذا لیس جیدًا لذلك الشخص. لذلكبالنسبة لھ. 

 .على الطریق
. 

جدًا. ألن شخًصا  ا خطأ كبیر، فھذ، إذا كان ھناك حرب، عندما یھرب شخص ما من الحربھم في كل شيء. حتى أثناء المعركةھذا م
 ، قد یخسرونخرون وقد یھربون أیًضا. وبالتالي، ینظر إلیھ اآللھ إلى الفشل. عندما یھرب شخصواحدًا یمكن أن یقود الجیش ك

 ئ.ویھرب من المعركة فھو سی یثبتالزنا أو شرب الخمر. من ال شخص، قتل أ من الھروب من الحرب أسو ،المعركة بأكملھا. لذلك
. 

. یھزمك الشیطان ، ألنبنفس القدرئ نحن في جھاد أكبر طوال حیاتنا. والھروب من المعركة ھو الھروب من جھاد أصغر. إنھ سی
مھم. ال  الثبات ،لتدمیر الناس. لذلك سبباصبح تُ  عندھا". ھذا. سأفعل ذلك أیًضا"لقد فعل  آلخرون ویقولونھزم، ینظر إلیك اوعندما تُ 

لكن احذر من ترك ھذا الطریق والبقاء في الخلف. وتفعل الكثیر. كن ثابتًا على الطریق الصحیح من خالل القیام بكل ما تستطیع. 
 .الجمیع لھالك سبباستھلك وتكون 

. 
یدون أدنى قدر من الخیر. الشیطان، علیھم لدرجة أنھم ال یر تسیطرالكثیر من الناس و تشغل الدنیا هالزمان اآلن. ھذ آخرش في نحن نعی

تركوا الطریق وذھبوا في  یرون أنھم، ن. وعندما ینظرون حولھمیع مشغولووالدنیا ال یریدون ذلك. إنھم یجعلون الجم النفس، الھوى
 .یعیننا حفظنا هللا. هللاهللا یاالتجاه الخاطئ. 

. 
كبیر جدا. هللا یثبتنا  للثابتین هلالج لجهللا الذي یعطیھ ثواب ال. األجر والثواب كلما زاد، زمن صعب. كلما زادت صعوبة األمرنحن نعیش في 

 .ومن هللا التوفیق. الفاتحة. هللاإن شاء  هللا یجعلنا من الذین یوفون بعھودھمعلى ھذا الطریق. 
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