
 عملال

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 

 محمد ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .الفائز الداغستاني ، شيخ 

التي تقوم جتماعات اإل يريد ال الشيطان.  هللا شاء إن جيدة تكون صحب نرجو أن.  هللا شاء إن الصحبة على تقوم طريقتنا

 هللا طريق في كوننل نجتمع.  للشر مجلس ألف أو مائة هناك ،للخير  واحد كان هناك مجلس إذا السبب هذال.  لخيرا على

 جاء فقد.  ألوامره واالمتثال هللا طاعةإل هو سبب الخلق.  هللا أجل من نجتمع. ه اظهر الذي جميلال طريقال في ،الجميل 

 ". ليعبدون وما خلقت الجن واإلنس إال : " الكريم القرآن في

 دمت ما عبادةال في وأنت ، كنت أينما كن.  هللا وأن ال تنسى ، هللا طريق في تكونأن  ، هللا أن تعرف ؟أن تتعبد  يعني ماذا

 . الذكر هو هللا أن نذكر. تنسوه  ال يقول ". أَْذكُْركُمْ  فَاْذكُُرونِي"  . هللا تذكر

 ، دعاءو صالة هناك يكون أن يجب.  الليل وطوال النهار طوال عبادةال أن يعتقدون الناس ، العبادة عن الحديث عند

 هللا.  عبادة أيضا ذهه:  الصالة وقت بعد الصالة وقت تنتظر.  عبادة أيضا ذهه هللا عدم نسيان ولكن ، عبادة هذهبالطبع 

 . الرحمة بنظر الناس هؤالء إلى ينظر عز وجل

. معظم الوقت  هللا ونذكري ال يعرفون الذين وأولئك. ُخلقوا  لماذا يعرفون ال الناس معظم.  هللا يجب على الناس ذكر

 إذا. اً جيد ليس خامال البقاء.  مقبول شخص ليس الكسالن. ا جيد ليس الكسل.  عملال.  هللا ونوينس العمل فييغرقون 

 حكومي موظف صبحتل العمل في ليست المسألة.  أيضا عبادة ههذ ، حالل رزق كسبتو هللا في سبيل أيضا تعمل كنت

 وعلينا أن نعمل . األشكال من شكل بأي خاملين بقىال ن أن يحب.  حال أي على

 بهذه ذلك تفعل لماذا " يسأل.  فضلاأل يطلب لكنهو ،نود أن نتقدم . يراها  خرآ أحد ال أشياء يرى الشيخموالنا  حضرة

 دائما يريد. وال ننتبه  اليوم في مرات عشر مرن أننا حين في. مائة شيء  يقول ، للتفتيش حديقةال إلى خرج إذا" ؟ الطريقة

 . الكسل هناك يكون لن لذلك مثالي شيءجعل كل 

هم الركض يمكن. كبير  كسليؤدونها ب.  والصالة عبادةال في هو في أيامنا هذه الناس عند كسل أكبر.  الشيطان من الكسل

 وال جسم فيدي ال الكسل.  لهم بالنسبة ذلك من أثقل صبحت للصالة دقائق ويبقون خمس ، اليوم في ساعة اثنى عشر حوالي

 .المرء  روح

 أن تكون.  همة صاحب هو بجد يعمل والذي كسوال ليس الذي الشخص أن يعني هذا".  اإليمانمن  الهمة" علو  يقولون

يتم ذكرها  أشياء هذه.  الجبال تقلع الرجال ةهم ان قالوا.  يماناإل من الكسل يقولوا لم.  اإليمان من هو همة صاحب

 هم.نفس على اجميع واتغلبو ةهم لديهمجميعهم . أيضا كسول عاِلم أو كسول ولي وجدي ال.  كسول نبيب سمعت لم بإستمرار .

 .النفس  مرض هو الكسل

 يخدم ال وهذا.  اإلسالم في ئسي شيء هناكليس .  خيرال من كاملة مجموعة هو اإلسالم.  رحمة اإلسالم. نور  اإلسالم

 تلك أن حين في.  اإلسالم يكرهون الناس جعلي ما بكل يقومون هميجعل.  ذلك عكس يظهر أن يريد الشيطان.  الشيطان

 .ابدا  اإلسالم ، لم يأمر بها الكراهية تثير التي الشريرة األشياء تلك ،ا به القيام يتم األشياء

 اإلسالم أوامر ذلك لم يؤدِ  فعلي من.  اإلسالم دينعن  خارج القيام به يتمالشر الذي . الشفقة  ودين الرحمة دين هو اإلسالم

 ودين الرحمة دين هو هللا دين. اً أحدوال نخاف  هلل استجبنا ألننا.  خوف أي لديناليس  السبب هذال.  الشيطان مرواأبل أدى 

 . وجنوده الشيطان عمل هي ، قلنا كما ،التي تؤدى  األخرى األشياء.  الجمال



لهذا  الفتن من الكثير هناك.  مكان كل في الظالم ، الظالم يحل،  الكريم نبينا قال كما.  الفتنةب ومليئ هذا آخر الزمان

 الطريق على هم الذين ألولئك بالنسبة ، هللا شاء إن ، خوف هناك ليس ، ذلك ومع.  ظالم العالم كله في أصبح السبب

 .هلل  شكرا ، معنا هللا. تخف  وال هللا مع كن.  الصحيح

 يعيشون الناس هؤالء. ليتمسكوا به  فرع لديهم ليس الناس هؤالء ألن!  هللا يذكرون وال اهللب يعترفون ال الذين هؤالءل ويل

. األماكن  أسوأ إلى الشيطان يأخذهم ، الشيطانتمسكوا ب إذا. يتمسكون به  ما لديهم ليس.  الظلمةوب ، واالكتئاب الخوفب

 .ين ومؤمن ينمسلم أننا هلل شكرا ، السبب هذال

 ونأتي هنا إلى يأتون الذين الناس.  هللا ذكرت التي المجالس أيضا هي المجالس هذه.  هللا واذكري أنيجب عليهم  ونمسلمال

 خرجن لكي طويلةال حياةال يعطينا القوة ، هللا.  إيمانهم لتقوية ونأتوي ،للبركة  ونأتي ، هللا ذكرب للقيام يأتون.  هللا ذكرل

 . الفتنة زمن وه اهذ.  الكريم الى الزمن الذي وصفه نبينا اآلن وصلنا ألننا.  هللا شاء إن سالمال عليه المهدي ونستقبل

 الرجال هؤالء ، اآلن. وا متهي ولم الماضي في م يكنل وما أوروبا في أمان هناك كان.  يماناإل هؤالء هم أهل هلل الحمد

. اآلن انتهى الوقت ألن.  صعب وبوضع الفتنة في كله العالم. يتمسكون به  فرع لديهم ليس ، إيمان يوجد ال ألنه ونيرتجف

 .سواه  ينقذ أن هيمكن أحد ال.  قريب السالم عليه المهدي ظهور هللا شاء إن

 هيمكن سالمال عليه المهدي فقط " ، يقول كان ، ما مكان في شيء حدثي عندما ، سنوات منذ قولكان ي الشيخ موالنا

.  مستمرة وأنها بعد تنته لم ولكنها ،ت حدث ها وقدعن تحدث يا التياعلى القض سنة ثالثين -عشرين  مر لقد ." هذا تنظيف

 .ا تنظيفه هيمكن سالمال عليه المهدي أحد سوى ال وبالتأكيد تتراكم جديدةأشياء 

 عليه المهدي يأتي عندما فقط.  تُحل أن المرجح غير من.  مكان كل في مسدود طريقال هذا واعوانه جعلوا الشيطان

 خالف.  المشاكل هذه كل إزالة سيتم فقط وعندها ، وإسالم اً وخير ، عدال الدنيا ويمأل ، اإلسالم إلى الناس يدعو ، السالم

 ، جهة من هيفعلون ،بشيء ما  القيام واقرر.  األوقات هذهأن يفعلوا أي شيء في  السياسيين جميعل يمكن ال فإنه ، ذلك

 . البداية من ذلك فعل ونحاولي حين أسوأ متشابكة أخرى مشكلة تنشأ لذلك.  دمريكون قد ت ظهورهم يديروا أن قبل وحتى

 كله العالم. وينقذنا  المنقذيأتي  ان اجل من يدعون بحيث ، اآلن المنقذ تنتظر كلها األمة أنحيث  الحالة هذه مثل هللا هاجعل

 . ومن هللا التوفيق . هللا شاء إن. أكثر من ذلك  ي الناسيعان ال لكي ممكن وقت أقرب في يأتي هللا شاء إن.  الحالة هذه في

 الفاتحة .
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