
 

 

    

 ال تشذ عن الطریق الصحیح
 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

 حدیث نبینا الكریم صلى هللا علیھ وسلم یقول

 في النار أبدا فمن َشذ ُشذ
". إلى األبد النار. یبقون في  الجحیم في، سیشذ في النارن الطریق ع،  ، ینحرفیشذ یقول "من  ". فمن َشذ شُذ في النار أبدا" 

، أو أولئك الذین یصنعون طریقا جدیدا بأنفسھم وال  على الطریق السیئ من ھمالطریق الصحیح ویتبعون  یتركونأولئك الذین 
 خاتمتھم في النار .، فشل نھایتھم  ستكون،  یستخدمون ھذا الطریق للخیر بل للشر

 كما. تماما  ن الطریقع العبادھؤالء  سأشذثم ومن .  یوم القیامةوقت حتى أعطني  "ویقول  عز وجلتمرد ضد هللا یشیطان ال
 إلى األبد ". الناریكونون في " أنت وأولئك الذین یتبعونك سل وج قال هللا عز جعلھم یشذون ".. أرید أن أ أیضا شذو سیشذون

بجد  یعمل الشیطانالطریق الصحیح  واھر، إذا أظ سالمال علیھ، ومع ذلك جاء العدید من األنبیاء منذ آدم  ، منذ البدایة لذلك
 . نبيآخر  علیھ الصالة والسالم ،أسوأ بعد سیدنا  األمر . جعلویضلون . لقد جعل الناس ینحرفون لیجعل الناس یشذون 

عن الطریق.  ویشذون ونظھری مزیًفینأنبیاء على قید الحیاة جعل ، في الواقع في حین كان نبینا الكریم مباشرة بعد نبینا الكریم
 .، واستشھد الصحابة  اشتبكوا،  . حاولوا الذھاب بطرق أخرى وا مرتدین بعد نبینا الكریم. أصبح أصبح المسلمون مرتدین

 لیجعلك تشذ.من الوعود  الكثیرأي شخص یعطیك ب تؤمنعن الطریق الصحیح! ال  تشذ. ال  یستمر حتى یوم القیامةلذلك ھذا س
ترك  الصالة ،ترك ،  ارتكاب الحرامباإلذن  أعطیك إذا قالوا " اتباعھم. ال یمكنك یھ الصحیح إذا كنت عل الطریقعن  تشذال 

 ". ، والزنا شرب الكحول،  الصیام

.  على أي حال العثمانيالحكم . ھؤالء ھم الذین برزوا خالل الفترة األخیرة من  عن الطریق الصحیح شذوا، فقد وا مھما كان
أنقیاء وا ؤ. جا صلى هللا علیھ وسلمالكریم  نبیناالقادمة من  والطریقة، ، الشریعة النقي  اتباعھ ھو الطریق علیك! ما  ھمال تتبع

ما  علىالجمیع  یراھم، ومن معھم الجماعة  تلك التي ال تتوافق لیست طریقة ..  توافق مع الشریعةتي ت. الطریقة ھو الین نظیف
 م، بعضھ صغیر م، وبعضھ كبیر ھم. بعض ، ولكن ھناك اآلالف لیس اثنین،  حدوا یس. لالجید أن تتبعھم  من لیس.  ھم علیھ

 !الطریق عن  تشذ. ال  تضل . ال . كن حذرا قلیل م، وبعضھ یرثك

 ینظر الىكلھ اإلسالمي . العالم  هللا إن شاء هللاسیحمیھا .  ، القلعة األخیرة . ھذه ھي قلعة اإلسالم هللا من شرورھمحفظنا . من شذ شُذ 
 اولئكیتبعون و. إن شاء هللا یخصھم بالطریق الصحیح . هللا  ویسعدون عندما یحدث شيء جیدأصغر شيء یحدث عندما  یحزنون.  ھنا

	الفاتحة .ومن هللا التوفیق .  . على الطریق الصحیح إن شاء هللالذین ھم 
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