
 

 

  

 كن حذرا وال تثق

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

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

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني

 يقول هللا عز وجل ، بسم هللا الرحمن الرحيم

 فَاْحذَُرواْْ

مع  عليه ان ينتبه.  إلى األشياء التي يفعلها وينتبهنظر في كل شيء بعناية ي أنمسلم يجب على ال"كن حذرا". يقول عز وجل 

معظم الناس  ن!" كن حذرا! أل الجميعبوال تثق  بوضع الدنياال تثق  " عز وجلهللا  يقول . هبذيمن هو مع ويسير  من

ستخدم هذا ي"انه جيد". في حين انه يمكن ان  ، أو شيء ما يحدث ويعتقد نفسهيحبونه انه جيد أو  ونشخص يفكر خلفيذهبون 

 . بحاجة إلى توخي الحذر نحنالسبب هذا ل.  الطريق الجميل الذي منحه هللا لخداع الناس

على ما يرام إذا كانوا يستفيدون  األمر".  حق. إنهم على  إنه مسلم " كل حادث تفكرفي الجميع و الركض خلف جيدال من ليس

هو أفضل . يمكننا أن نفعل ما  ، هذا قديم ال " ينئلكثير من الناس قاال. لقد خرج على طريق نبينا الكريم  ويسيرونمن اإلسالم 

 اسير.  إنه يضربني " ن. يقولو الناس غير المتعلمين من. ليس كثيرا خلفهم ، يركضون  خاصة المتعلمين،  اآلن ". والناس

نبينا را!" يخبرنا "كن حذ لوج . هللا عز ن بحاجة إلى توخي الحذرو. اآلخر على الطريق الذي أعرفه ". وهذا أكثر قبوال

 على الجانب اآلمن ". وكنقول لنا أيضا "كن حذرا الكريم ب

 مرعباآلن هو  الذي نراه، فإن الوضع  . ومع ذلكون واعياكي، يجب على المسلم أن  . في الواقعهكذا الجميع  خلفال تذهب 

  من البداية عز وجلهللا يأمرنا . ومن ثم يضيعون ويندمون ،  يدعي أنه مسلم من يركضون خلف، والناس على الفور  بالفعل

 الزمن ذاكوأظهرها علماء  اكتبهالتي كتب ال. الذي سار عليه أجدادك طريق العلى  سر.  هللا أطع أوامر! ""كن حذرا! ال تثق

رجل ال هذا" أتساءل ما هو نوع  ونسألواحد جديد يخرج ،  اآلن . هاأقرعلينا أن ن.  هاتبععلينا أن ن.  كانت مكتوبة بإخالص

 يكتبون،  مكان ماب ليسوا موصولون. ألنها  في مكان ما ونتعلقيألنهم ال  يكتبون من خالل نفسهم؟" معظم الذين يخرجون 

 . أو لكسب المال إلرضاء نفسهمبعض األشياء 

!" ألنه  وال تقرأه، ال تنظر إليه  "عندما ال تحب شيئا قدس هللا سرهالشيخ موالنا . يقول  ونه أيضاؤوهو ضار ألولئك الذين يقر

ة التلفزيون". على شاشوذاك هذا  يقول"ال تنظر إلى شخص  يقول الناس. تسمم مكتوبة بدون إخالصالكتب ال.  يسمم الشخص

زمن . نحن في  إلى عناية بحاجة، هذه المسألة  لذلك . نفسه حدث ويسمع. ي نفسه بقدر ما يريد هناك معأن يتحدث  هيمكن

. الفتن فتنة اآلن. هناك الكثير من ال زمن . إنه أن كل ما يرونه جيد واعتقديالمسلمين أن ال  الزمان يجب علىفي آخر .  فتنةال

 الفاتحة . من هللا التوفيق .و . من شرور هؤالء الناس ويحفظنا،  عن الطريق الصحيح يضلناعلينا أن نكون حذرين! هللا ال 
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