
 

    

 

 أصحاب األحوال والدجالين

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد 

الفائز الداغستاني ، شيخ محمد األولين واآلخرين . مدد يا رسول هللا ، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد يا مشايخنا ، شيخ عبد هللا 

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

 أنواع كل ونفعلي ، األكاذيب أنواع جميع يقولون الناس.  هللا طريق في ودجل أكاذيب هناك يكون أن يمكنال . وواضح  مفتوح هللا طريق

 أي عتخد ال ، نظيفة هللا طريقة.  الشيطان طريقةهي  هذه.  حق على انهم على يظهروا أن ونيحاول وازال وما ،الدنيا  في والشرور الحيل

 أنه طريق ونيعرف الطريق ابهذ يذهبون الذين الناس وبينما ." الصحيح الطريق هو هذا " قائال السيئة الطرق الشيطان يظهر.  شخص

  ". هللا توكلوا على ، باهلل آمنوا " يقول.  الطريق ظهري وجل عز هللا.  الجحيم الى يصلون النهاية في.  خطأ هيفعلون أن ما ويعرفون سيئ

نُونَ  فَْليَتََوكَّله  الّله  َوَعلَى  اْلُمْؤمه

 . أحدا يغش ال مسلمال ، يكذب ال مسلمال.  جيدة هللا على يتوكلون الذين أولئك نهاية

نَّا فَلَْيسَ  َغشَّنَا َمنْ   مه

 المقبول من ليس. الجيد  الطريق يظهر ،و ه كمااألمر  للناس يبين مسلمال. والسالم " من غشنا فليس منا "عليه الصالة  الكريم نبينا يقول

. مخدوعون  هم أنفسهم الغش طريق عن الصحيح الطريق إلى الناس جلب يحاولون الذين أولئك. الى الهداية  لجلبهم الناس على تكذب أن

 وقت في قلنا وكما ، ألنه بعد ذلك. لمنفعتك الشخصية  الدين تستخدم ال.  تعرفها التي قةالحقي لق: واضح  الطريق.  الشيطان همخدع

 . الشيطان طريق في ذهبت قد ستكون ، سابق

 ،المرض  من قليلبال يصابون الناس هؤالء ، ذلك ومع.  الناس هؤالء هايقول التي األشياء من ا  أي يقل لم.  الطريق لنا أظهر نبينا الكريم

 مرةل المنام في حتى الكريم نبينا يرى الذي الشخص.  واألولياء الكريم نبينا مع والتحدث اللتقاءا السهل من ليس ألنه.  الرأس في شلل

 . السعادة وصل الى واحدة

كل على  يحكم هللا.  معذورون نهمإ ، الرأس في خاطئ شيء هناك كان إذا ولكن.  بعيدا ونيذهب األحيان بعض في الناس ، قلت كما

 ال ." الشخص هذا ال يحاسب ، شخصال عقل هللا أخذ إذا"  المعنى أسقط ما أوجب ". ،أوهب  ما إذا أخذ " ، يقول. لعقله  وفقا شخص

. بأصحاب األحوال  نهمإ قلنا كما ألنه ، الناس من األنواع تلك اتباع من الجيد ليس.  مسؤوال ليس ، مكلفغير الشخص هذا ألن ،يحاسبه 

 .هم المجاذيب  بأصحاب األحوال نعنيه ما

 ما تعرف ان تستطيع ال. هللا  ليسوا أذكياء وهم مجاذيب ألنهم". جدا  طويلة المجاذيب لفترة مع تبقى ال " يقول موالنا الشيخ قدس هللا سره

. "ابتعد  " ،المشايخ  يقول لذلك ،. لألذى  قد تتعرض الوقت ذلك في .ما يريدون  يفعلون. سيئ  دعاء أو جيد دعاء يدعون: به  سيقومون

 يصبحون يسيرون خلفهم ، المشايخ ، يتبعون ال الناس بعض. الناس  بين يتجولون أنهم هللا حكمة من طبعا ،. الناس  هؤالء مثل عن ابتعد

 ال الجبال حتى"  المعنى ."جبال تحمله ال ال األحول ، صاحب " يقولون. سهال   هذا ليس. أن يصبروا  يمكنهم ال ثم ومن لهم ، مريدين

 ."أصحاب األحوال  تتحمل أن يمكنها

 

 



 

 

 

 

 

.  تتبعهم الناس جعلل األمور من الكثير يخترعون الدجالون. أصحاب األحوال والثاني الدجالين  األول:  نوعان هناك ألن هذا نقول نحن

ال تتم . م به يؤمنون مأنه إلى باإلضافة.  الناس هؤالء إلى يذهبون همولكن ، هللا يقتربون من الذين يظهرون طريق ال ،سذج  الناس

 شخص يتبعون ألنهم ذىباأل سيصابون أيضا اآلخرين فإن وطبعا. ستتم محاسبته  الشخص هذا ولكناليه  يذهب الذيمحاسبة الشخص 

 لهم قولتو الجميع تسيطر على أن كيمكن ال. الدنيا  في الناس من الماليين هناك. يحبون  كما.  النصيحة إلى ونيستمع وال الفائدة عديم

 يريده . مكان أي إلى ذهبي أن ويمكن ،" حر أنا " ، الشخص سيقول ، لهم لو قلت حتى.  نهاهمتو

.  الشيطان طريق ونظهري الذين وأولئك ، الصحيح الطريق يظهرون الذين أولئك هناك قلنا كما ألنه ، الناس من النوع هذا من يحفظنا هللا

 وأوامر ، هللا أوامر ،الشريعة  تعارض التي األشياء ، جيدة النية كانت لو حتى لذلك.  الفائدة عديم يصبح شيء الكذب في يدخل عندما

 . المستقبل في أكبر بشكل تحققت أن يمكن العليه الصالة والسالم  النبي

 اآلن. األربعة  بالمذاهب تقبل النقشبندية الطريقة. الشريعة  جوهر وهي الشريعة ، تتبع ، الشريعة مع تتوافق التي الطريقة هي طريقتنا

 يقولون ؟ ماذا تعبير ، هناك. ونفعل " نفهم نحن "قائلين  لها داعي ال بأعمال يقومون أنها. حتى  المذاهب يريدون ال: جديد  اتجاه هناك

 إال أنه،. ما  شيئا وجدوا النهاية وفي نهضوا ، مات ،[ البعض] ينفجر، . الناس جعلوه" بالفعل اخترعه لقد تم. البارود  الختراع داعي ال"

 استمريت إذا. سنة  خمسين إلى تحتاج الشريعة تدرس أردت أن إذا. المجاذيب  طريق دراسة حاولت إذا كافية تكون لن سنوات عشر

 ستحي ر ألنك والفتنة ملعونة ،.  فتنة فقط تفعل ان يمكنك. شيء  أي فعل على قادرا تكون لن فإنك بالفعل ، أعدت بما القيام وحاولت اآلن

 .اإلطالق  على ال داعي لذلك. اآلخرين  عقول

 لديهم وليس ،يكتسبونها  فوائد ليس لديهم. وخدموا األمة  ، هللا سبيل فيخدموا  ،قاموا بخدمتنا  اليهم كنعمة ارشدنا هللا الذين األئمة هؤالء

ويقومون  ، والمحتاجين لفقراءا ونعطي ، الخاصة همتعيشم ونكسبسي أرباحهم من.  بهم خاصة وظائف لديهم األئمة ألن مادي مكسب أي

 عن يبحثوا لن.  قدموها التي المحاضرات من أو ،وها كتب التي الكتب من،  واؤجا الذين الطالب من اقرش ونأخذي ال.  الطالب بتعليم

 .يبدلوا  لم ملكنه ،تم تعذيبهم  ،تم سجنهم  ، السالطين مع ونيتعارض في بعض األحيان كانوا.  المادية المنفعة

 فتوى وسيعطونك ، المال اظهر لهم فقط ؟الناس  هؤالء هل علينا اتباع. الفتاوى  أنواع جميعاصدروا  ، عقلال هميعطي هللا ، اليوم الناس

 ونصرخي عال وبصوت ، مقبولة غير أشياء ونيقول ، التلفزيون شاشة على يظهرون الذين الناس نرى ، هناك.  تريدها التي بالطريقة

 ترويج نسميه ما.  المال مقابل يظهرون ، شيء كل وقبل أوال ؟ التلفزيون شاشة على الناس هؤالءيظهر  لماذا.  الكريم القرآن من أنها

 . مال الى هلتحويل شيء كل يبيعون ، دينهم يبيعون إنهم.  حال أي على المال يعني

 هناك كان ألنه هناك شك كان ولكن ، الماضي في ةصحيحالمذاهب ال من الكثير هناككان . والمذاهب  الشريعةب رتبططريقتنا ت ، قلنا كما

 كل يناسب الذي هبالمذ هناك.  األربعةالمذاهب  هذه أن يتبعوا إحدى نالمسلمي على. المذاهب األربعة  على الجميع اتفق ثمومن .  الكثير

 . بلد

.  يريدون الذي هباتباع المذ لناسيمكن ل.  األفارقة بين والمالكي والحنبلي ، العرب بين الشافعي ، األتراك بين موجود الحنفي لمذهبا

 أن يستطيع ال الشخص لذلك.  صعب مأزق في يكون أن شرط ، صعب مأزق في كوني عندما آخر لمذهب ينتمي أن شخص ألي يمكن

 .إحداها  عليك أن تتبع ." المساء إلى الصباح من ربعةاأل المذاهب دعوني أطبق اآلن " ،إلرادته  وفقا يقول

عدت".  ، ذهبت ، استيقظت ، سقطت ،ت رط أنا" ، مثل أشياء توجد ال ، هذا خارج. ها علمت التي األشياء هي هذه.  طريقتنا تقوله ما هذا

 هذا تتبع ال أن ويجب ،أصحاب األحوال  من إما المرء ، قلنا كما.  ذلك خالف يقولون الذين ألولئك اهتماما تولي ال. الطريقة  يه ههذ

 . آخر شيء ال. كذلك  الشخص هذا تتبع ال أن ويجب ، دجاال يكون أن يمكن واآلخر.  الشخص



 

 

 

 

 

 

قد تبتلعك . امتالك الدنيا  يمكنك ال!  حذرا كن. الدنيا تبتلعك  تدع ال.  القيمة ةزهيد دنيا أجل من وال يدعنا نتبع نفسنا جميعا يحفظنا هللا

 . الحذر توخيالى  المسلمين دعواا. احذروا .  الناس هؤالء مثل من يحفظنا هللا.  الشيطان وقد يبتلعك ،تبتلعك نفسك  ، الدنيا

 ومن هللا التوفيق .

 . الفاتحة

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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