
 حٌاتك تضٌع ال

 والسالم الصالة . الرحٌم الرحمن هللا بسم.  الرجٌم الشٌطان من باهلل أعوذ . وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 ٌا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتً ٌا مدد ، هللا رسول ٌا مدد . واآلخرٌن األولٌن سٌد دمحم رسولنا على

 فً والخٌر الصحبة طرٌقتنا .دستور  ، الحقانً ناظم دمحم شٌخ ، الداغستانً الفائز هللا عبد شٌخ ، مشاٌخنا

 .الجمعٌة 

. أحٌانا   وٌشعرون بالندم بالفساد أٌامهم ٌقضون الناس معظم. أبدا واٌموت لن أنهم ٌعتقدون الناس. ةمؤقتهذه الدنٌا 

 ".حٌاتنا من عدٌدة سنوات اضاع. لسنوات الرجل خلف هذا ذهبنا"حٌاتهم من عدٌدة سنوات واأهدر مأنه ٌأسفون

 حٌاتك أن وتجد تنظر ، دنٌوٌة مكاسب لتحقٌق شخص تتبعا إذا. مهدورة  هللا سبٌل فً والٌس أولئك الذٌن حٌاة

خمسة  –مرت عشرٌن  لو وحتى ، مرشد ، شٌخاتبعت  إذا ولكن.  الخسارة فً تكون ثمومن . وانتهت  مرت قد

 قد وكنت ،هلل  الذكر حلقات أقمت ، هللا ذكرت لقد.  عبثا تمر لم الحٌاة هذه ، الحظت أن دونب سنة وعشرٌن

 . الحٌاة هذه مثل لحصولك على هلل شاكرا تكون أن علٌك.  هللا ٌشاء كما عشت

 عشرٌن قبلاُخذت  الصورة هذه ، هللا سبحان " قولتو الصورة الى تنظر اآلن.  الماضً فً صور هناك تكن لم

ابٌض   قدل. شاكرا تكون أن علٌك ،الطرٌق الصحٌح  على نتأ ،الطرٌق الخطأ  على أنت لست ومع ذلك، ،"سنة

 ."نندم  علٌه  أن ٌجب الذي الطرٌق على ، لسنا هلل الحمد " تقول أن علٌك.  الطرٌق هذا على لحٌتكو شعرك

 ." الطرٌق هذا عنٌضلنا  ال هللا.  جمٌل طرٌق هذا.  طوٌلة لفترة الطرٌق هذا على كنا لقد " ، قولت علٌك أن

 الشخص. متصلٌن  لٌسوا الذٌن وخاصة ، لحظة أي فً الناس للشٌطان أن ٌخدع ٌمكن. ٌجعل عاقبتنا جٌدة  هللا

.  آخر شٌئا ونصبحٌو شًء كل ونتركٌدعون وٌتوسلون تالحظهم ٌ كانوا بٌنما ، مرشد أو شٌخب غٌر المتصل

أن  لشٌطانل ٌمكن ، أخرى مرة.  سالمةال المزٌد من فً نحن.  أمان فً نحن هلل الحمد ، شٌخب ونتصلٌ عندما

 آخر فًكانوا  لو حتى الٌهم ٌصل.  ٌتركهم لن همشٌخ هللا بإذن ،مخادع  الشٌطان كان لو حتى.  الناس ٌخدع

 .ون على ذلك ٌندم الشٌطان اتبعوا الذٌن الناس ،بالطبع  ولكن.  أنفاسهم

. دنٌوٌة مكاسب لتحقٌق شخص مع كنت إذا وخاصة ،وذاك  هذا خلف تسٌر كنت إذا عاقبتك لن تكون على خٌر

 على أٌضا الجمٌعٌكون  هللا شاء إن.  الطرٌق هذا فً االستمرار ٌرزقنا هللا. ترٌد وستندم  كما كونت لن عاقبتك

 من الصورة الى تنظر. فجأة  تمر الحٌاة أن حٌث ملموس شًء هو. اه وٌر هٌعرف الجمٌع أمر هذا.  الطرق هذه

 . هللا سمح ال.  أمس كما لو كانت اانه وتظن عشرٌن سنة قبل

. بنفسك  تعلم.  الصحٌح الطرٌق على كنت إذا هللا اشكر.  حدثذاك و حدث هذا ،الذي مر  العمر تحزن على ال

 فً خطأال عن بحثت وال نفسك الى انظر. فٌك  خطأال ،فارغ  أنه أخذته الذي والمسار حٌاتك ترى كنت إذا

 ومن هللا التوفٌق . . اآلخرٌن

 الفاتحة .
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