
 

 

    

	تخلص من العادات السیئة

 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

والتخلص  العادات الجیدةللحفاظ على علینا ان نتدرب .  الناس سیئة عند ھناك أشیاء لیست من الوالدة ولكنھا تصبح عادات
.  ومن الجید أیضا االمتثال للعادات إذا كانت متوافقة مع اإلسالم.  . ومن المھم االمتثال ألوامر اإلسالم من العادات السیئة

.  ، وعاشوا مع اإلسالم ، دخلوا اإلسالم ، اعتمدوا اإلسالم ، وألن معظمھم امتثلوا لإلسالم ھي عادات أجدادنا العاداتبعض 
،  ھذا المسار الجمیل من الخارج وا أنھم ال یستطیعون تدمیرأ. ر على طریق هللا لمئات السنین وسارمجتمعا جمیال  أصبح

 .في ذلك ونجحوا  اإلنسان صفات نفس. حاولوا إیقاظ  من الداخل افسادهلذلك حاولوا 

أسھل بالنسبة  ذاالناس "ھذه ھي طبیعتك". بالطبع ھ : قال ، وأي شيء آخر بثخ، وال األخالق سوء،  الغش، الحیل ، الكذب 
م بنفس اذھب إلى الحرت النفس،  ذبابة إلى القذارةالذھب ت. كما  حرامیكون ثر عندما أك یفعلوا ذلك. الناس یریدون أن  للناس

 . الدولة العظیمة وادمروا وأسقطلقد وكلھ على ھذا النحو صبح المجتمع ی،  . عندما تم مسح الطریق الطریقة

،  مقارنة مع الماضيبال وعیا، الناس أكثر  . حفظھ هللا. ومع ذلك ، انھم یحاولون ھدمھ إسالم، ألن ھناك  ، كما قلنا واآلن
،  الجیدة القیام بالعادات،  تربیة النفسمھم ھو ال،  ، كما قلنا . لذلكئ بشكل أفضل ما ھو جید وما ھو سی وافھمیویمكن أن 

 . على رأس العادات السیئة،  اكون صادقتال  أن. الكذب و والتخلي عن العادات السیئة

،  عشرة أشخاص نفس المسألةعن ، وإذا سألت  . تسمع عن حادثة الحذر بشأن موضوع قول الحقیقةنحن بحاجة إلى توخي 
علینا أن ھذا السبب ل.  حق على الجمیع. ال یمكن أن یكون  حق علىھم احد،  یعتقدون أنھم على حق. ومع ذلكسفإنھم جمیعا 

. قد یكون على حساب نفسك ولكن  ، فإنھ لیس كذلك على حساب الذات بدو وكأنھیقول الحقیقة كان حتى لو  نكون حذرین .
 . خیرالى  . یغیره ، هللا یغیره . حتى لو كان سیئا هللا نظرصبح میزة بالنسبة لك في ت،  عندما تقول الحقیقة

یحدث ، لكنھ س سھاللیس ،  صعب إنھ.  سھال یجعلھ. هللا  فعل ذلك إن شاء هللانأن  علینا.  عظیمةنعمة قول الحقیقة والنزاھة ،  لذلك
السیئة إن  نرجو ان تزول عاداتنا.  العادات أیضا تظھر"، ولكن إن شاء هللا  ولكن العادات ال تظھرالحیاة  . یقولون " تدریجیا إن شاء هللا

 ومن هللا التوفیق .  . شاء هللا

	الفاتحة .
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