
 ال تترك الطرٌق الصحٌح

 ساداتً ٌا مدد هللا، رسول ٌا مدد . الرحٌم الرحمن هللا بسم.  الرجٌم الشٌطان من باهلل أعوذ . وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 الصحبة طرٌقتنا .دستور  ، الحقانً ناظم دمحم شٌخ ، الداغستانً الفائز هللا عبد شٌخ ، مشاٌخنا ٌا مدد ، هللا رسول أصحاب

 .الجمعٌة  فً والخٌر

 ٌفعلون أنهم وٌعتقدون ، عقولهم فً ها الناسوضع األمور بعض هناك. صحٌحة  غٌر أعمالب ٌقوم شخص أي ال ٌساعد ،لٌس بحاجة  هللا

 ٌزال ال ٌكون قد ،الدنٌوٌة  المسائل فً.  الدنٌوٌة المسائل على فقط ولٌس ، شًء كل على ٌنطبق وهذا.  الخٌر ونفعلٌ ال ولكنهم الخٌر

 .ٌضرهم قد صحٌح أنه ونٌفكرالذي  شًءال هذا ولكن ،صحٌح  هو ما شٌئا أن ونعتقدٌ قد.  الدعاءوٌقوم ب ٌصلً الشخص كان إذا مقبوال

 أن أٌضا ٌمكن الطرٌق وهذا. الدنٌا  فً كبٌرة معاناةب ونٌمر حٌن مسار الناس ٌختار.  اآلخرة هو المهم...  اآلخرة أجل من ، ذلك ومع

.  اآلخرة فً له قٌمة ال شٌئا ٌفعلون أنهم ٌدركون ، النهاٌة فً.  خاطئ لمسار قوتهم وكل جهودهم كل وضعوا. خاطئ   طرٌق كونٌ

 . اللحظة تلك فً األوان فوات بعد ولكن

 نقول السبب هذال.  الطرٌق هذا فً ٌضعهم.  هللا اقدارمن  هاأن.  حق على مأنه ونعتقدٌ الوقت معظم ، أذهانهم فً ئاشٌ الناس ٌضع عندما

 هذا فً نسٌر وربما ، قلوبنا فً ٌضعه أننرجو  ، الخٌر كل لناٌظهر  هللا.  والطٌبٌن الطٌبات لنا نبٌ  نرجو أن ٌ ، الخٌر لنا ٌظهر هللا

 .ة الصحٌح األمورب ونقوم المناسب الشخص نسٌر خلف قد.  الطرٌق

 فً نجحنو أذهاننا فً الفائدة عدٌمة األشٌاء ضعن تجعلنا ال.  الجمٌلة واألشٌاء الجٌدة األشٌاء لنا نبٌ   المعنى ."رشدنا  الهمنا اللهم " وٌقول

 . ًرب ٌا فٌنا ضعهات ال حتى.  الفائدة عدٌمة األشٌاء فعل

 ضررالو فائدةال.  هللا ٌضر ال فهذا ، الخطأ الطرٌق فً كانوا وإذا. بشًء  هللا هذا ال ٌفٌد ، الصحٌح الطرٌق على الناسكل  كان لو حتى

 ومن هللا التوفٌق . . هللا شاء إن الصحٌح الطرٌق تركن ال أن نرجو.  الصحٌح الطرٌق هللا أظهر. لنفس الناس 

 الفاتحة .

 موالنا الشٌخ دمحم عادل الحقانً
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