الصراط المستقيم
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  .أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم  .الصالة والسالم على رسولنا
محمد سيد األولين واآلخرين  .مدد يا رسول هللا  ،مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا  ،مدد يا مشايخنا  ،شيخ عبد هللا الفائز
الداغستاني  ،شيخ محمد ناظم الحقاني  ،دستور  .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .
يقول نبينا صلى هللا عليه وسلم " شيًيتني هود " .أي سورة  ،أي آية  ،هذه ؟ بسم هللا الرحمن الرحيم

اب َم َعكَ
فَا ْ
ست َ ِق ْم َك َما أ ُ ِم ْرتَ َو َمن ت َ َ
توجد بضع كلمات فقط هنا  ،ولكن الناس ال يهتمون للمعنى  .بدون أن يزعجوا  ،يسألون ما هو المطلوب  .هنا يتم الشرط على الصراط
المستقيم  .هذا هو طريق نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم  ،ألن هذا لم يكن مطلوبا فقط من النبي ولكن أيضا من جميع أولئك الذين هم
معه  .هم أيضا يجب أن يكونوا على الصراط المستقيم  .يجب ان ال يقوموا بتشويه الطريق وفقا لرغباتهم .
الطريق مستقيم  ،ستتبعه وفقا لذلك  .ال تحيد إلى اليمين أو اليسار  .هذا هو المطلوب  .لكي تكون محبوبًا من قبل المجموعة الخاصة بك ،
تذهب وفقا للطريقة التي يريدونها  ،أو وفقا لرغباتك  -إذا اتبعت رغباتك  ،ستشذ  .حتى لو أحبك الناس  ،ما تفعله ليس هو الشيء
الصحيح  .في النهاية  ،قد تجد نفسك خارج الطريق تما ًما  ،وفي ذلك الوقت سيكون كل شيء تفعله بال جدوى .
االستقامة هي الشيء األكثر أهمية  .حتى لو كنت ال تفعل الكثير  ،طالما أنك على الطريق هذا كاف  .ال تفعل األشياء وفقا لنفسك  .هناك
الكثير من الناس  ،من النظرة األولى يبدو أنهم جيدون  ،لسنة  ،سنتين  ،خمس سنوات  ،عشرون سنة  ،بعد عشرين سنة  -إذا خرجت
عن الطريق ولم تتب  ،تصبح خارج الطريق تما ًما  ،كل ما فعلتمه سيكون هباءا ً منثورا  .حفظنا هللا  .ابق على الصراط المستقيم  ،حتى
لو كنت تفعل القليل  .نرجو أن نكون على الصراط المستقيم  ،إن شاء هللا  .هللا يحفظنا من اتباع رغباتنا  .ومن هللا التوفيق .
الفاتحة .
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