
 
 
 
 
 
  

 
 موالنا الشیخ ناظم

 
 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 شیخدستور موالنا ال ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد

 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا . مدد ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني الفائز هللا عبد
 

.  بالرحمةملیئ ، ویكون  المجلس ذاكإذا ذكرت الصالحین فإن رحمة هللا تنزل على  ".عند ذكر الصالحین تنزل الرحمة" یقال
على  رضي هللا عنھقدس هللا سره ونا االشیخ ناظم أب موالنا. األقرب إلینا  هللا ، المقربون منھ أولیاء؟ إنھم  نومن ھم الصالح

؟ إظھار الطریق الصحیح وإبعاد الناس عن الطریق الخطأ ، والحمد  . ما ھي الخدمة التي قدمھا كل ما قدمھ من خدمات للناس
ھ من كالم الشیطان یجعلھم یرتكبون ونة بغیر علم ، وما یسمعیرتكب معصی یفھمومن ال  یفھم من یفھم . � لقد فعل ذلك
قد و ملسو هيلع هللا ىلصالكریم  نبینا طریقعلى الدین و، ، الشریعة  هلالج لجهللا  كان على طریق دس هللا سرهالشیخ ناظم ق موالناالمعاصي ألن 

المھم ھو النیة ، أولئك الذین لدیھم نیة  . وفعل ما استطاع حاول، ومن لم یستطع  ذلك ر طریقھ للناس ، ومن استطاع فعلأظھ
 دس هللا سره. لم یكن الشیخ ناظم ق ، ھناك الكثیر منھم الیوم والقول إنھم كذا وكذا يالخارجالمظھر سیئة بمجرد النظر إلى 

غیر المسلمین والتركیز  ھدایةلكنھ كان یحاول و، للمسلمین ،  یھمإخبار الجمیع بالقدوم إل حاولییحاول التدخل في المسلمین و
، یمكنھ مقابلتھم ألنھ  وذاك، ھذا ما فعلھ ، سواء التقى بھذا الشخص ه الھدایة . لقد كان وسیلة لھذ علیھم حتى یسلموا ویھتدوا

نت ال من یأتي الباب مفتوًحا ، فلن تطرده قائالً إنك أتیت وأ . یلتقي بھمعندما  ھمبالنسبة ألولئك الذین یحتاجون إلیھ ، سینصح
 فكیف یجیب اإلنسانھذا " إذا قالوا  أتیت وطردوني . " إنھ مفتوح ، إنھا مسؤولیة هلالج لجتتوب ، إنھ مفتوح للجمیع إنھ باب هللا 

هللا للجمیع ، ذلك  بل إلى الجمال الذي منحھ يالخارجالمظھر الحقیقة ، ال ینظر إلى  ینظر الى؟ المرشد الحقیقي  هللا الحقًا أمام
 . كذا وكذا ، أنت مثل ھذا وذاك أنك شخصوكان یحاول أن یبرز ذلك النور ، ال أن یقول  ، النور

 
 تعًظمدخل الشیطان من ھذا الباب قائال إنك ی. هللا ورسولھ  ھو تعظیمأولیاء هللا  وتعظیم وإحترامیجب احترام األولیاء ، 

یجعلون واآلن بالنسبة للدین وضعنا  ، ھذاولكن عندما تتخلص من ھؤالء ھذا ما یحدث ، إنك تشِرك  وتعًظم النبي ،األولیاء 
هللا یرفع  . ملسو هيلع هللا ىلص ولرسولھ هلالج لج� تعظیم وإحترام  ھو أولیاء هللا  محبة ، تعظیم وإحترامفإن  لك. لذالكریم  یشكون في القرآن ناسال

إلى  إلى ھذا الطریق یصل يیأت من.  قیامة إن شاء هللانور وسیستمر حتى یوم الال، طریقھم ھو طریق مضاء ، طریق  مقامھم
لكن أولئك الذین و . ن وھذه الدنیا وقد یغرقون فیھایطافي خطر بین ھؤالء الشی إلى ھذا الطریق سیكون يومن ال یأت، السعادة 

أبًدا ألن ھناك  تعرف لنبھذا الحبل في خطر ،  ال یتمسكومن ،  سیكونون محفوظینیتصلون بطریق األولیاء ، طریق هللا ، 
، فسھم بل یدعونھم الى هللا والنبينھم ال یدعون الناس الى نوأمان أل ھو نجاة مع األولیاء لذلك أن تكون ، العدید من المخادعین

.  إلى نار جھنمیدعون لشیطان للشیطان وأولئك الذین یدعون لنفسھم یدعون ل یدعونأولئك الذین  لنفسھم ، یدعوناآلخرون 
 . من هللا التوفیقو . محبتنا ویزیدإیماننا یقوي . هللا  هللا حفظنا

 الفاتحة .
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