
 

 

    

 الطریق الصحیح الوحید ھو طریق هللا
 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با: من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 الفائز هللا عبد شیخ ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد

 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني

 : مثل،  ھناك قول عربي

ب ب َعْقلُھُ ُمَخرَّ َب اْلُمَجرَّ  َمْن َجرَّ

فعل نفس دعوني أ "  ، وإذا قال في ذلك أنھ غیر ناجح ورأى شيء جربمن  " قولی ". من جرب المجرب عقلھ مخرب" 
 .الشخص عقل  فيھناك شیئا خطأ  إذاً  ذلك مرة أخرى " دعوني أجرب.  الشيء مرة أخرى

ق طریللناس  جمیعھم أظھروا والمشایخ، ، األولیاء العلماء ، السالم إلى نبینا الكریم ، وبعد ذلك كل الصحابة  علیھمن آدم 
. دعونا نحاول ذلك أیضا "، ولكن نھایتھم ھي  ربما ھذا أفضل " ینمختلفا قائل طریقا. إال أن الناس یفضلون  صحیح واحد

 .دائما الخسارة 

. قد یكون ھناك  الطریق الصحیح إلیجادبالتدخل في أمور أخرى في محاولة  ابتعدوا.  هللا طریق إنھ،  الطریق الصحیح واحد
جید التخویف ال(  نصیحةمصیبة خیر من ألف "  . یقولون في المثل التركي على قید الحیاة في بعض األحیان بقوابعض الذین 

 ستقع.  ذھب إلى ھناكت ال " أن یقوللرجل لكما ترید  النصیحةمن الموعظة الحسنة)". یمكنك ان تعطي أكبر قدر من  أحسن
أصدقاء ھم إن. ن جیدوم أصدقاء إنھ،  ال " قائال خلفھم. یذھب  أخرى یفعل ذلكمرة ھذا لیس مكانا جیدا ". .  رأسك وتفتح

 فعل ما یفعلون ".أأذھب معھم و. س نو، طیب ن جداوجید

 ."نصیحةالإلى  ت، واستمع كن مع ھؤالء الناسألم  یا لیتني" ثم یقول ومنمصیبة ب یُصاب.  الصدیق السیئ أسوأ من الشیطان
. لكنھ یشعر منھا  فائدةأخرى ال ، ومرة  ئة ألف مرةم أن تعطي نصیحة، یمكنك ما تشاء قدر ب نصیحةیمكنك ان تعطي 

 غیر مفید في أكثر األوقات . األسف  . شيء ھیصیبباألسف عندما 

،  إلى النصیحة واإلستماعتوخي الحذر  ینالمسلمیجب على . اً یقظأن یكون  یجب على المسلم. ین حذر وانو. كانتبھوا ،  لذلك
، لتجربة  محاولة أشیاء سیئة مرة أخرىلیس ھناك حاجة للناس  . سیئ وما ھو جیدما ھو  ةعرفم، و التمییز بین الخیر والشر

ء . علماوال، أرسل مشایخ  األنبیاء وجلهللا عز ارسل  . بوضوح كل شيء وجل. أظھر هللا عز تمت تجربتھا من قبل أشیاء 
 . الطریق الصحیح ملك ونظھروی في كل مكان إنھم

 نستمع الىجمیعا  ناجعلی هللا.  مشاكلأن تصیبكم الدون من ،  سھولةب محیاتكمواصلة قوموا ب.  عن ھذا الطریق الصحیح واال تحید
ومن هللا  . جمیع إن شاء هللالو أوالدناهللا ،  ناحفظم أخطر شيء . . أصدقاء السوء ھ إن شاء هللا الصالحینكون مع نالموعظة الحسنة و

	الفاتحة . التوفیق .
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