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 عید وثني
 
. الصالة والسالم على أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم. لسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھا
، صحاب رسول هللا، مدد یا مشایخناساداتي أ، مدد یا سولنا محمد سید األولین واآلخرین. مدد یا رسول هللار

ریقتنا الصحبة والخیر في . طلشیخ عبد هللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدددستور موالنا ا
 .الجمعیة

 
 بسم هللا الرحمن الرحیم

َ َوَال نُْشِرَك بِِھ َشْیئًاقُْل یَا أَْھَل اْلِكتَاِب تَعَالَْوا إِلَٰى َكِلَمٍة َسَواٍء بَْینَنَا   َوبَْینَكُْم أَالَّ نَْعبَُد إِالَّ �َّ
 صدق هللا العظیم.

أن ال ھو الشيء المشترك بیننا الصالة والسالم "یا أھل الكتاب! نبي علیھ لا امخاطبالكریم مكتوب في القرآن  ھذا
هللا التي انزلھا كتب ال. وذلك ألنھم اتبعوا أحد "األمرنا ننفذ ھذا وودع وا. تعالهلالج لج أن ال نعبد إال هللا، هلالج لجإال هللا  ندعو

. ما یفعلونھ هلالج لج ، لكنھم غیروه وعبدوا غیر هللا. یعبدون الصلیب واألصنام. ثم یزعمون أنھم ینفذون أوامر هللاهلالج لج
 ھو كذبة من البدایة إلى النھایة.

. 
عیسى. ھذا كذب وافتراء. النقطة  دیسمبر. یقولون أنھ عید میالد سیدنا 24لماذا نقول ھذا؟ ألن الیوم ھو 
د لِ وُ ، إما في مارس أو في أبریل. د سیدنا عیسى في وقت الحقلِ . وُ وثني عیداألساسیة في ھذا الیوم ھي أنھ 

 خالل تلك الفترة.
. 

 ضموھا، فقد یعبدونھاالوثنیون  كان، وألنھ كان عیًدا لبعض األصنام التي ًرا لعدم وجود عمل في فصل الشتاءنظ
یذھبون إلى ھم یتعبدون ویفعلون أشیاء مختلفة، معًا وجعلوا الناس یؤمنون بھا. یعتقد الملیارات من الناس أن

 الكنیسة وأماكن أخرى في ھذا النھار واللیل.
. 

، فقد أظھروا االتجاه المعاكس تماًما. لقد فعلوا أشیاء ھذا الجانب منة. إذا كان الطریق وا الناس منذ البدایلقد ضل
م یأمر بھا سیدنا عیسى علیھ السالم. من فعل ذلك؟ الیھود فعلوا ھذا. أدركوا في البدایة أن سیدنا عیسى كان ل

 اھذ اخترعوافقد  لكوا في اتباعھ. لذؤسیدنا عیسى وبدب آمنواكان الناس قد  یفسد أعمالھم ویعطل مصالحھم.
لم یكن ھناك ادعاء  ،شيء من ھذا القبیل قبل ذلكھناك لم یكن بستین الى سبعین سنة.  سیدنا عیسى  بعد الشيء

 .ضالھذه الفتنة بعد ذلك. أخذوا كل الناس من الطریق الصحیح وحولوھم إلى طریق  افتعلوابأنھ هللا. 
. 

، ألن اإلسالم ھو تباع اإلسالمبإوا ؤوا الحق أسلموا. بدأفإن كثیرین ممن ر ملسو هيلع هللا ىلصعندما یتعلق األمر بنبینا الكریم 
إنھ كالم  هللا. إنھ كالم هللا الذي نزل على سیدنا عیسى. المك و) ھ03:64ِلَمٍة َسَواء" (القرآن "كَ  -نفس الكلمة 

 كالم إنھ. هلالج لجود. كل الكالم الذي نزل على جمیع األنبیاء كالم هللا ونا دا الذي نزل على سیدنا موسى وسیدهللا
 الشأن. ر القرآن عظیمھم لم یتمكنوا من تغیی، لكنكما یحلو لھم ھكل هالحق. لقد غیرو

. 
غنیًا وقویًا، إذا لم یتبع ، یھلك. مھما كان الشخص متعلًما یدخل، ومن ال یكن من الناجیناإلسالم  یدخلمن 

ھو سیرھم في الطریق الخطأ. أصبح فصلھم عن الطریق  من ھالكھمفي النھایة. والسبب  سیھلك، اإلسالم
 .لھالكھمالصحیح وسیلة 

. 
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. لیس لھ فائدة. الصحیح، بینما ھو ال شيء. إنھ لیس الوقت ویحتفلون بھكثیًرا مون ھذا الیوم إنھم یكرّ یقول الناس 
إلى ترفیھ وتجارة. ال یوجد شيء آخر. ال روحانیة إطالقا وال  إنھ شيء عدیم الفائدة. لقد حولوهلیس لھا قداسة. 

 ال شيء آخر.، والشر الضررفائدة. ال یوجد فیھ إال 
. 

األذكیاء قلیالً یفكر ، لكنھم بال عقل. سأنھم أذكیاء یدعون. عقل وفھمرزقھم هللا ی. یھدیھم حفظنا. هللاهللا ی
الكبرى ھي أن بسبب ھذا. أمنیتھم  یھدیھم جمیعا. عندنا إخوة كثیرون أسلموا هلالج لج. هللا ویختارون الطریق الصحیح

 هللا. ومن هللا التوفیق. الفاتحة.كذلك إن شاء یھدیھم عائالتھم أیًضا. هللا  تھتدي
. 

 .ملسو هيلع هللا ىلصروح نبینا الكریم الى أوالً  نھدیھا كلھاخیرات. الودالئل  على النبي صالة، یس، سور، القرآنختمة تالوة تم 
. 

اء والمرسلین وخدماء صلى هللا علیھ وسلم وآلھ وأصحابھ الكرام، وإلى ارواح جمیع األنبی محمد روح نبیناالى 
أرواح األئمة األربعة، والى أرواح مشایخنا في الطریقة النقشبندیة العلیة، خاصة إمام الطریقة  ىشرائعھم وإل

وغوث الخلیقة خواجة بھاء الدین محمد األویسي البخاري، سیدنا عبد الخالق الغجدواني، موالنا الشیخ شرف 
، وأھل الشیخ محمد ناظم عادل الحقانينا موالنا الشیخ عبد هللا الفائز الداغستاني، موال الدین الداغستاني،

 الخواجكان، والى سائر ساداتنا والصدیقیون، والى روح آبائنا وأمھاتنا.
. 

 تعالى الفاتحة. الشر. � ویُبعدالخیر  هللا یقّرب، إلى أرواح جمیع أقاربنا
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 أكبابا، صالة الفجر زاویة


