
 

 

    

 أالطريق الخط علىمعظم الناس 

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

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

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم . بسم هللا الرحمن الرحيم .

ِ إِن يَتَّبِعُوَن إاِلَّ الظَّنَّ َوإِنْ   هُْم إِالَّ يَْخُرُصونَ  َوإِن تُِطْع أَْكثََر َمن فِي األَْرِض يُِضلُّوَك َعن َسبِيِل اّلله

معظم  أطعتإذا  " يقول وجلهللا عز ".  وإن تطع أكثر من في األرض يضلوك عن سبيل هللا إن يتبعون إال الظن وإن هم إال يخرصون" 

 عن الطريق الصحيح ". سيضلوكالناس في هذا العالم ، 

، لذلك  ذلك ونفعليالناس  ، "تقل . لذلك ال الدنيا وضع . هذا هو  الشيطان ويريده تريده نفوسهم. يفعلون كل ما نفوسهم جميع ال لقد اتبع

م وخذه ما يفعلونه إفعل. ، عدد قليل جدا من الناس قليل من الناسالعدد هذا الكالم  وااتبع ." يحدث شيء ولن،  فعل ذلكأيمكنني أيضا أن 

 .وجل " يقول هللا عز  مثالك

. وجلهللا عز به أمر الذي هو الطريق  الصحيح. ما هو  ما تفعله األغلبية هو الحق أن ال يعنيهذا شيئا  ونفعلي، لمجرد أن األغلبية  لذلك

 . على هذا النحو ويسيرون بإتباع نفوسهم. الناس سعداء نفوسهم معظم الناس يتبعون 

عيونهم في  يفتحون منفسهأ ونجديفجأة  ، بعد ذلك أم خطأ ا  صحيحيتوقف الناس عن التفكير سواء كان ،  عن الطريق الصحيح بالحديث

 الندم ال ينفع .. وفي ذلك الوقت  بندمذلك يقولون ، الخاطئين "األشخاص  اتبعنا.  ذهبنا في الطريق الخطأ" .  اآلخرة

على  الكفر. معظم العالم على ه فعلناالذي ومقدار الخطأ  الصحمقدار  يجب أن نحسب. الدنيا نحن في بينما هذا بنحن بحاجة الى التفكير 

 هذا ال يفيدهم .. ئهم ، وريا ممتلكاتهم، أموالهم  الى تنظروا. ال  على أي حالمفسدون . هؤالء الناس  أي حال

.  يفكرون في أي شيء آخرال :  الدنيا. الدنيا  يضطربون من أجل، بركة ألنه ال يوجد  هذا هو الحال. بالدهم إلى  واخذوهسرقوا العالم 

 .يهربون . في الواقع  الطريق الصحيح إيجاد هممكني وال آلرائهميبحثون عن طرق جديدة وفقا 

الطريق هم على معظم.  ذلك أيضا ون، ال تفعل ذلك وافعلقط ألن معظم الناس ف ، "كنصيحة .  الطريق الصحيح وجلهللا عز لنا أظهر 

بين  ونتكونسأيضا  سرتم فيه. إذا  خطأال عن  وال يضلنا،  العقل والذكاء يرزقنا جميعا. هللا وجل يقول هللا عز  إلى طريقي " وا. تعالمخر 

 ومن هللا التوفيق . . الطريق الصحيح إن شاء هللا

 الفاتحة .
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