
 

    

 
 شباب مؤمن

بسم هللا الرحمن الرحیم . الصالة والسالم على رسولنا محمد سید  . السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ . أعوذ با- من الشیطان الرجیم
حمد األولین واآلخرین . مدد یا رسول هللا ، مدد یا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد یا مشایخنا ، شیخ عبد هللا الفائز الداغستاني ، شیخ م

 ناظم الحقاني ، دستور . طریقتنا الصحبة والخیر في الجمعیة .

الناس بالتأكید بحاجة إلى  .المتوحشة مثل الحیوانات  . البشر إن شاء هللا لصالحیننكون دائما مع ا نرجو أن. بالصالحین جعلنا نلتقي یهللا 
.  حب الراحةالنفس ت. اإلنسان یسیر خلف نفسھ . نفسھ . وإال فسیتعرض الشخص للضرب على ید  الشخص نفسھ بحیث یربي مرشد

 . نأي شر قد یكو نحومیل ت

،  . وعندما یحصل ھؤالء الناس على ما یریدون رید ھذا الشرت النفس. ألن  ھذه األیام نفسھم فيھناك الكثیر من الناس الذین یتبعون 
ن الشباب و. المؤمننفوسھم . معظم الناس ھزموا من قبل  ، ھذه األمور أصعب عندما یكون الشخص صغیراطبعا . خلفھم األمة  تركض
 . هللا ھمیحب اشخاص. ھم  أعلى بكثیر مقامات ملدیھ ویسیرون خلف المرشدهللا  یطیعونالذین 

أیامك  تھدر. ال  من وقتك من خالل القیام بواجباتك الروحیة استفد.  قیمة شبابنا علینا ان نعرفھذا السبب ل.  شباب طوال الوقتنبقى  لن
 منالرضا  ھ، ویعطی ، یعطي هللا ھذا الشخص السالم والجمال هللا اإلنسان. عندما یطیع  متعة من األشیاء الجمیلةال. خذ باللعب والترفیھ 
 . من الناس الذین ھم على طریق سیئ ین أكثرألف مرة أكثر ، راض ون بسالمكونی، سئ دون الذھاب إلى مكان سیب.  األشیاء الصغیرة

. عندما ال تكون ھذه  بعد اآلن ءداسع واوالترفیھ لیست كافیة حتى لألطفال لیكون. األلعاب نا ھذه نرى أن الشیاطین في كل مكان في أیام
وساروا خلف  نفسھم؟ ألنھم ھزموا من قبل  . لماذا یحدث ھذا . نرى ھذه الحوادث كل یوم ، یلجأ الشخص إلى الشرب والمخدرات كافیة

في  ونقعسی. وإال الطریقة . ھذا متاح في فلتكن تربیة جیدة لھم .  علیھم السیر خلف الصالحین.  . نھایة ھؤالء الناس سیئة أیضانفسھم 
 .ویدمرون طرق سیئة 

. هللا األشرار . حفظنا هللا من شرور  . البلد بأسره في خطر ھناھذا ھذا السبب نقول ل.  ننا نسمع ھذه الحوادث كل یوم ونشعر بالحزنإ
، وأولئك الذین ال بالنصیحة ھم محفوظون . أولئك الذین یقبلون النصیحة . الدین یتكون من النصیحة فرض . تقدیم  ھؤالء الناس یھدي

 من هللا التوفیق .و . یندمونیقبلون 
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