
 قد یكون فتحا

 أعوذ با� من الشیطان الرجیم . بسم هللا الرحمن الرحیم . الصالة والسالم على رسولنا محمد سید األولین واآلخرین .
 طریقتنا الصحبة والخیر في الجمعیة .

ً فتح، قد یكون إن شاء هللا  فتح جمیل نرجو أن نحصل على.  لفتحعن اجمیلة آیة  فتحنا لك فتحا مبینا " إنا "       .  جمیالً  ا
نا للنوم خلقیلم هللا عز وجل  . االجتھاد، جھد ال.  تحرك الجبالالرجل یمكن ان ھمة " تقلع الجبال  رجالال " ھمة

، في سبیل اإلسالم یجب  . في سبیل هللا بقدر ما نستطیع إن شاء هللا نخدم. نحن جمیعا یجب أن  نا للخدمةخلق.  واالستیقاظ
 .نفسنا ونخدم أسحق أن ن

حقوق ، یجب المحافظة علیھا إن  ى أوالدنا من. كل ما لدمنا  قریبونأوال الذین ھم الدنا وأخدم نیجب أن  خدمنبینما نحن 
منع ،  الخیرب أمر،  هللا طریقظھر ا. القریبة  تھعائل لإعطاء النصائح أوالً بأیضا  صلى هللا علیھ وسلم. بدأ نبینا  شاء هللا
 .السوء 

.  . لیس لدینا الكثیر من القلق حول ھذا الموضوع ، كخدمة جدیدة على شبكة اإلنترنت ونبثی، إخواننا نا أن أتباع � اشكر
.  خیر. یحاول إخواننا تحویل ھذا األذى إلى  ھ الكثیر من األذى في ھذه األوقاتدی. ل ھو جھاز الشیاطینالیوم االنترنت 

ال  . ولكن ذھب إلى أماكن كثیرةن . نحن نحاول أن اس إلى الحقیقة عن طریق خدمتھمكثیر من النال یھتديإن شاء هللا قد 
. في حالة  أیضا جمیلھذا .  الناس معنا من خالل ھذه الخدمة،  . كل یومعنا أتباجنبا إلى جنب مع كل  نكونأن  نایمكن

اآلثام وبدال من  أن نقلعنحن یجب ،  الجبال یقلعون. مثل الرجال  لطیفة لتحویلھا إلى الخیر إنھا میزة ،اآلثام حدوث بعض 
 . أن یأتي الخیر إن شاء هللایجب ذلك 

 المرء كأنھ. یصبح منورین الشیخ نصبح موالنا  صحب . ما شاء هللا كلما نستمع إلى الشیخ صحب موالنا كما سیتم بث
. كما یمكن أن یرى  كثیرا ؤونقریون الكتب ولكن في ھذه األیام ال ؤیقركانوا الناس في السابق . صحبتھ  معھ في یجلس
 . للجمیع إن شاء هللا ةمفید اإنھ، لصحبھ  كالمھ ویستمعونیتبعون  الیھا ، واألماكن التي ذھبالشیخ موالنا الناس 

، ال ھا وبعد فقدانھا یأخذون.  التي اقترضوھا من الصحب النسخة األصلیة ونال یعیدنا أتباع أنلدینا بعض الشكاوى 
ا ، ھوإذا طلبو األصلیة النسخةعلى  واظفاح.  ي شخصأل األصلیة وا النسخةال تعط ھذا لكي.  ھمتُطلب منعندما  یعیدونھا
 . قیمة . ھذه التسجیالت ذات نسخة اعطھم

ذكریات ثمینة بالنسبة  إنھا.  الشیخ لسنوات مع كامیرات الفیدیو وأجھزة التسجیلموالنا  ساروا خلفھناك أصدقاء الذین 
 امنھ ةنسخة من كل واحدوا جعلت یمكنكم أن.  بعد ذلك نواحزوتاألصلیة لشخص آخر  وا النسخةال تعط ھذا لكي.  لھم

من  المزیدأیضا  یكسب،  أیضا من ذلك واستفیدی أن یمكن لآلخرین،  ھذاب. عندما یقوم شخص ما  لمن یرید اھووتعط
 .ا ھؤلنفسھ وإخفا بھا اإلحتفاظ جیدال من لیس.  لھذا الغرض الخیراعمال 

ً  العلم من معلِ  من فإن یقول " صلى هللا علیھ وسلم ألن نبینا الكریم  ارتكب فقد ، إلیھ حاجتھم مع الناس عن كتمھ ثم شیئا
 ً ً  ذنبا ھذه  یتشاركأن ، یجب  . وبالطبع إذا كان شخص ما لیس عالما ولكن لدیھ شيء معھ یتحمل المسؤولیة ھنإ"  عظیما

ھذه الطریقة ھي طریقة جمیلة .  ذلك على لھحسنات . كما یتم كتابة ا یستفیدون منھ بحیث قدالمعلومات مع اآلخرین 
 .ة الرخیص الدنیا من أجل ھذهعن اآلخرة  واخلتت. ال الال نھائیة للحیاة  ةمفید إنھا.  ومفیدة

. حقا ھو مكان للوالیات " طاني كلیا مكان شیھذا  "قال الشیخ موالنا . سنوات  ذھبنا إلى الوالیات المتحدة االمریكیة قبل
إلى ھناك  ناھذا المكان ونحن أیضا ذھب ورأىالشیخ كان ھناك  موالنا.  إلى استودیوھات والت دیزني أخذونا.  الشیاطین

  . للغایة مكلف كان دخولال. رسم  لرؤیتھ

كان ھناك خط قصیر وكنا نظن ان االمر سیستغرق خمسة عشر إلى عشرین .  تظرنن، قلنا دعونا  وصلنا بالفعلأننا  بما
وصلنا إلى ركن آخر واستغرق ساعتین  ذلك. وبعد  أكثر وقتتظر نندعونا  حسنا،  إلى ركن آخر نا. وبعد ذلك تحول دقیقة

 . دقیقة واحدة حوالي؟ كان  كان العرضوكم .  لدخول المكان



عرض الیھود . ھذا  برنامج لمدة ثالث دقائق حصلنا علىست ساعات في مكان آخر و . ذھبنا إلى انتظرنا لمدة ساعتین
. كان  . ستكون مجرد أحمق من أجل ال شيء شیئا ذلك ال یعطونوبعد جدا على الناس  بصع یجعلون األمر.  والشیاطین

 أنیقون . كم ھو. ألننا رأینا  كنا ھناك نامن المفید أن

. الناس  تعلم كل شيء،  لمرء رؤیة كل شيءا یجب على،  من حكمة هللا. من أجلھا ستحق أن تعاني تال  الدنیا هھذ
ن الذین ال و. اآلخر كثیر منھم یموتون على الطریقال.  من أجل الذھاب الى أوروبا الى حدود الموت یخاطرون

. إذا كان شخص ما  شيء من ھذا القبیل ، ال یوجد . أمریكا ھي دولة من السماء حنینالیستطیعون الذھاب یموتون من 
 .فیھ  احترمفي المكان الذي سیكون  سیبقى ، یبقى

.  ذلك عن. ھناك اآلف القصص  ، ال یعرفون ما یجب القیام بھتضلیل الناس . عندما یتم الضالل  الناس من حفظهللا ی
نفق كل ممتلكاتھ ی،  الكثیر من الجھد لسنواتعمل مع ی، یترك ھذا المكان و سالم وراحة في مكانھبشخص  یكون بینما
حفظ هللا ی.  . هللا یرزقنا جمیعا حسن العقل والفھم إن شاء هللا ، یعیش حیاة الفقراء ھناكالى . وأخیرا حتى لو ذھب  لذلك

 . . العقل ھو المھمالضالل الناس من 

ھو  الواعي.  أو أستاذ دكتور، ھو  لدیھ دبلوم،  شخص الذي تخرج من الجامعةاللیس  الواعي؟ الواعي  من ھو اإلنسان
كأنھ . كل شيء  ھذا كلھ كذب،  ، ھذا وذاك . العالم ذكيال الشخص. ھذا ھو  ، الذي یؤمن با� الشخص الذي یعرف هللا

ھي . الحیاة  قد حدثت أو أنھا ربما مجرد أحالم اأنھ. كنت أفكر  من قبل أحالم مرت علیك.  . ھناك بعض األحالم حلم
في اآلخرة  معترضا تكن. ال الحقیقیة  ، للوصول إلى الحیاة هللا ادراك،  . الجزء المھم ھو معرفة هللا أیضا من ھذا القبیل

. للناستكون ھذه الخدمة مفیدة  نرجو أن،  قلنا كما . إن شاء هللا كم جمیعاعن ىرضی هللا. ذه الدنیا الناس في ھیعترض كما 
 . الدعاءب نقوم یجب أن

. عندما نقول  أتي من العصور القدیمةیس اساأل.  األساس ھو المھم.  خدمات ھذه المؤسسات أكثر من ذلك نرجو أن تكون
 وتمددت. بدأت مؤسساتنا مثل ذلك یتمدد  األساس،  خمسة أمتاربتبرع یخمسة أمتار واآلخر بتبرع ت ما، عنداألساس ھو 

 المؤسسة ممتلكات.  قول ذلكت نفوسھم. لكن ي تبرعات للمؤسسات ھي شيء مجاناللكن الناس یعتقدون كما لو أن  ھكذا .
إلى  ستكتب لكالخیریة  التبرعات واألعمال. ھ . إن شاء هللا الجمیع یفعل مقدار ما یمكنالناس ، لخدمة  عطى في سبیل هللات

 . األبد حتى یوم القیامة

 . الفاتحة
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