
 

 

    

 

 ال تقفز عمدا الى الهاوية

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد 

الفائز الداغستاني ، شيخ محمد  األولين واآلخرين . مدد يا رسول هللا ، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد يا مشايخنا ، شيخ عبد هللا

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

 أوامر هي اإلسالم بها أمرالتي ي وامراأل. بالخير  إال تأمر ال الطريقة. صلى هللا عليه وسلم  الكريم نبينا طريقة هي الطريقة ، هللا شاء إن

 . مختلف شيء أي قولت أن ستطيعت ال الطريقة. الطريقة 

 ثمومن  ، بانتظام ترتكب عندما عادة تصبح صغيرةال الذنوب.  الكبيرة الذنوب من بدال صغيرةال للذنوب االهتمام من المزيد تولي اأنه كما

 دونب دقيقة كل مستعد انه.  الشر يرتكبون لناسلجعل ا محاولة في بإستمرار يوسوس الشيطان.  الكبيرة الذنوب بإرتكاب شخصال يبدأ

 تبدو التي حذرين من األشياء نكون دعونا. الذنوب  يرتكبون قصد بدون أو بقصد الناس لجعل محاولة في ، متعب يكون أن دونب ،كسل 

 . سيئة الواقع في وهي جيدة

يكون و ،يتقدم  كيف ، به القيام يجب ما مريدهل بالتأكيد يروي شيخال. له  شيخ ال من شيخ هو الشيطان ألن ، السوء أهل نع حجبناي هللا

 خالف يكون عندما سيضلون. والثواب  لخيرل الناس شجعت األنه جيد جمع عنيالطريقة ، ت ،المجتمع  ." الجماعة يُقال " يد هللا مع.  مفيد

 .اتباعهم  علينا ليس الناس هؤالء.  ذلك

 أمر ما مع يتعارض شيء أي طاعة مثل قاعدة توجد ال ." الخالق معصية يلمخلوق ف طاعة ال . "ال نقول ألحد أن يخرج عن الطريق 

 إذا ما لمعرفة إمتحان يكون أن أيضا ويمكن.  تركهت أن عليك الشرب كأمر اذا.  هللا هخلق شخص أي قد أمر به ، الخالق ،وجل  عز هللابه 

 . الخاطئ االتجاه في أم الصحيح االتجاه في تسير كنت

 تعرفو مسلم أنت. " ذلك قال.  الرجل هذا عأتب أنا " ذلك من العكس على قلت إذا تعمل ال. باإلمتحان  نجحست ،صحيح  هو ما تتبعا إذا

 إلى تصل جعلك إذا.  هيتبع أنملزم  أحدال  ، الخطأ الطريق في يسيرون الناس لجعل لسنوات الرجل هذا حاول إذا.  تعالى هللا قال ماذا

 يكون لنفسه به القيام تم إذا ، ذلك من العكس على.  هللا في سبيل به القيام تم ، هللا أجل من به القيام تم إذا. تضل  نأل ال داعي ،الهداية 

 الى وصوله بمجرد لنا يكفي.  الشخص هذا على حق ليس لدينا ،يصل  عندما.  هللا إلى يصلون الناس جعل نحاول هللا شاء إن. سيئ 

 . هللا نحو الطريق

 وحلبه الصحيح الطريق إلى شخص هداية المالئم غير من ."ا كله الدنيا من أفضل الخير إلى شخص أن تهدي " ، يخبرنا وجل عز هللا

 الى شخص يرشدون أنهم لمجرد ، األوقات من الكثير في. األجر  هللا وسيعطيك هللا طريق الى نقلهما. األمر  ليس هذا.  بقرةال مثل

 إنه ، هللا أمر ليسإنه   .ليس مقبول القبيل هذا من شيء.  حياتهم لبقية الشخص ظهر على واركبي ان ونريدي الناس ، الصحيح الطريق

 . ابداأمر الطريقة  ليس وهو ،صلى هللا عليه وسلم  النبي حضرة أمر ليس

 سبيل في الهداية إلى يتوجهون ال الناس ألن ،األحيان  من الكثير في. أنفسهم  نوتبعي الطريقة ليسوا في الذين أولئك. األدب  علمت الطريقة

 . هللا حفظنا فإنهم قد ضلوا بعد ان اهتدوا . ،أنفسهم  ألجل ولكن هللا

 ذلك مع ، الهاوية الى القفز ،النار  إلى باذهال اإلطالق على يجب ال. ين ملزم واليس ، القبيل هذا من شيء شهد لمن نقول هنا ، لذلك

 ". لي  ا واتعال " هللا يقول.  هذاب عز وجل هللا يأمر لم.  الشخص



 

 

 

 

السَّالَمِ  دَارِ  إِلَى يَْدعهو َوللاه   

ومن هللا  . هللا شاء إن الجنة أهلمن  جميعا ناجعلهللا ي. النار  الى يدعو ال.  الجنة إلى يدعوعز وجل  هللا ." السَّالَمِ  دَارِ  إِلَى يَْدعُو َوهللاُ  "

 التوفيق .

 . الفاتحة

عادل الحقانيموالنا الشيخ محمد   
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