
 

 

    

 

 إفعل ما يأمر به هللا

 األولٌن سٌد دمحم رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم بسم ميحرلا نمحرلا هللا .وبركاته  هللا ورحمة علٌكم السالم

 ناظم دمحم شٌخ ، الداغستانً الفائز هللا عبد شٌخ ، مشاٌخنا ٌا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتً ٌا مدد ، هللا رسول ٌا مدد . واآلخرٌن

 .الجمعٌة  فً والخٌر الصحبة طرٌقتنا .دستور  ، الحقانً

.  النقشبندٌة ةطرٌقالت ا. هذه هً أساسذان هما األمران األساسٌان ه. م لكامثأ والصالحٌن الصحبةإن شاء هللا من خالل  طرٌقتنا مستمرة

 .تطبٌق النصٌحة . واآلخر هو مظهر من مظاهر  نصٌحة الصحبة.  أٌنما ذهبت االقٌام به علٌكهذه هً األشٌاء التً 

مسلم ال. ألن  من حولهم ٌفٌدواأنفسهم فً البداٌة ثم  ٌفٌدواٌنبغً أن  الطرٌقة. الناس الذٌن ٌدخلون  دل على الخٌرتو بالخٌرأمر ت الطرٌقة

 تهأمب. فكر  أمتهبكان ٌفكر ملسو هيلع هللا ىلص قال " أمتً ، أمتً ". نبٌنا الكرٌم  ولد عندما،  . على سبٌل المثالفقط  لٌس الشخص الذي ٌفكر فً نفسه

 . هللا نظرفً ألمته ، تم قبوله شفٌع ٌفكر بأمته ، وفً اآلخرة ٌوم القٌامة مرة أخرى  طوال حٌاته

 مرتاحٌن وا. إذا كانمرتاحٌن ، من حولهم أٌضا صالحٌن . عندما ٌكون الناس  نفسك فً هذا العالم فً ، تحتاج إلى التفكٌر لٌس فقط  لذلك

، بالطبع الشٌطان ال ٌرٌد هذا. جنود الشٌطان ال ٌرٌدون ذلك أٌضا.  . ومع ذلكا جٌد ٌكونوالمجتمع  ٌرتاحون همهم حول من،  أنفسهمهم 

 علٌك " ٌنالمسلمٌن قائل على ٌشوشونكما أنها . آلرائهم األمور وفقا بباستمرار  وٌخرجون ذلك ونرٌدٌأولئك الذٌن ٌتبعون الشٌطان ال 

 ." فً نفسك أوال أن تفكر

 أنتبه، وبعد ذلك س فً البداٌة أنا " ونفً الغرب ٌقول ون. الموجود تفكٌر الناس فً الشرق ٌتعارض بوضوح مع تفكٌر الناس فً الغرب

مساعدة الفقراء  علٌك.  مساعدة اآلخرٌن أٌضا علٌك.  تماما كما تعتنً بنفسك آلخرٌنباعلٌك أن تعتنً ولكن فً اإلسالم  ."لآلخرٌن 

 . هللا مرضاةوالمحتاجٌن حتى تتمكن من الحصول على 

أخذ  قدس هللا سرهالشٌخ موالنا ، الحمد هلل .  سٌئةال النفسشفً أمراض تحاول أن ت، والصالحٌن رفع ت،  الخٌرب تأمر،  ، كما قلناالطرٌقة 

 ٌظهرون،  سعادة فً جمٌع أنحاء العالمب. ٌعٌشون صالحٌن ، ذو جمال  أشخاصمئات اآلالف من الناس إلى  وحولعلى عاتقه ذلك 

 . بإعجاب الٌهمالناس  وٌنظر، م الخٌر لمن حوله

. اعتاد على رؤٌة دنٌا المن أجل  ٌكافحلكنه لم و، الدنٌا الحصول على ما ٌرٌد فً  هالشخص الذي ٌمكن قدس هللا سره كانالشٌخ  موالنا

 التً تجمعها القمامة ٌسمون . عنً القمامة فً القبرصٌة". الزبل ت زبل  ."  " ا، ٌطلق علٌه . لدٌه مقولة شهٌرةاوساخ ، زبالة ك الدنٌا

 عبداهللا وسعى لٌصبح  مرضاةطلب . ولم ٌهتم بها "،  إلى اآلخرة دعونً آخذها " . لم ٌقل على هذا النحو الدنٌاٌنظر الى  زبل . البلدٌة

 . ذكر هللاٌحب  اشخص. وكان المقامات إلى أعلى  ٌصله : جعلذلك هللا  اه. وأعط عند هللا مقبوال

 أاَلَ بِِذْكِر اّلّلِ تَْطَمئِنُّ اْلقُلُوبُ 

بدو ٌاآلن هناك بعض الناس الذٌن  . طوال حٌاتهقدس هللا سره الشٌخ  موالنا علمنا اٌاههذا موضوع  ." أال بذكر هللا تطمئن القلوب" 

لٌس  من أجل الدنٌااآلخرة  ٌستخدم والذي الدنٌاهو الرئٌسً  ههدف الذيشخص ال. الدنٌا آلخرة ولكن هدفهم الرئٌسً هو ل ونعملٌ موكأنه

. انهم ٌفعلون ذلك  سلطة الكالم، وجعل  لمزاٌدةل األلفاظ، والكثٌر من  هذا وذاك معرفة "" " "،  حقٌقة ٌقولون "  .مقبوال اشخص

 .الكثٌر بدو أنهم ٌعرفون ٌلبهم لمحٌطٌن ل

 



 

 

 

 

.  ، والحج الزكاة، الصوم ، الصالة ، : اإلٌمان  هللا التً أمر بها. األشٌاء األساسٌة  هللا ٌأمر بهما علٌك القٌام ب،  هللا على طرٌقإذا كنت 

. حكٌم شٌخ أو  معلى أنه منفسهأ ونقدمٌ، وعالوة على ذلك  بقٌة بشكل صحٌحال ونفعلٌ، ال باألول ٌقومون ال هناك بعض الناس الذٌن 

. أولئك الذٌن ال  . فً حٌن أن هذه هً األساسٌات خداع الناس وٌحاولون! " هناك حاجة لهذه بعد اآلن . لٌسا هذب رنالقد مر " ٌقولون

 . شٌطان فقطو نفس. لدٌهم  حقٌقة فة والمعر، ال ٌملكون  ، أولئك الذٌن ٌنكرون علٌهما ٌؤدونه

ثم ومن . " . هذا غٌر ضروري هذا غٌر موجود : " . فً البداٌة ٌختار السنة والمستحب قائال . الشٌطان ٌدخل تدرٌجٌا هذا ال ٌحدث فجأة

"نحن  . ٌقولونون الناس ٌضلوٌضل  هم، معظم . فً النهاٌةحتى . ال ٌرٌد الحدٌث  تعالى فً القرآن الكرٌم ه، ما قال هللا أمر بهما  ٌختار

،  ، والحج بعد اآلن ، الزكاة ، الصومالصالة حاجة إلى ب. نحن لسنا  أعلى من أولئك الناس العادٌٌن مقامنا . لقد ارتفع اآلن نظٌفون كلٌا

 !" ألننا فً أماكن عالٌة جدا اآلن

. هذه  حمقى ٌتبعونهم. أولئك الذٌن  )اثٌم(، وال شًء غٌر ذلك قٌعالنٌة(، زند الذنوب ٌرتكبهذا النوع من الناس فاسق )الشخص الذي 

حتى تعتبر نفسك  إذا  .  الحجب وقام،  ، أعطى الزكاة ، صامدى الصالة أملسو هيلع هللا ىلص . نبٌنا الكرٌم كفرض  انا بهأمر،  هللا التً أمر بهاهً العبادات 

هذا آخر . هكذا الناس  ٌخدع؟! من وقت آلخر هناك من  ه، أي نوع من الحماقة هذه وقاحة هذال. أي نوع من ملسو هيلع هللا ىلص أعلى من حضرة النبً 

.  . نقول كل ما ٌجب أن ٌقال التحذٌرب اإلستمرار علٌناهذا السبب ل.  الناس أٌضا بإٌمان ونلعبٌ.  ، وهناك كل انواع الشقاق اآلن الزمان

كل بمعرفة لدٌه أٌضا  -غرٌب  هذا -، ٌرتدي جبة  لحٌته ٌربً. الرجل  هذه المسائل ونقولاإللهام ٌأتً . إن شاء هللا  نا نقول ذلكوجعل

 عالما تسلطالما أنك ،  . إذا ذهبت إلى شخص ما إلى األساسٌات انتبهوا،  . لذلك بهذا الناس ٌنخدع قد.  تحدث كثٌراٌأن  هٌمكنو،  شًء

 . ال إذا كان ٌتبع أوامر هللا أمما ، علٌك أن تكون حذرا 

قول مثل هذه ٌمكن للعوام ، من المعروف جٌدا  تُقضى "!ال الصحبة ، ولكن تُقضى ٌمكن أن  الصالة وهناك أٌضا بعض الذٌن ٌقولون "

قدار بغض النظر عن م تفسٌر "ك، ملسو هيلع هللا ىلص نبٌنا الكرٌم  قاله . ما فً وقت الحق لتؤدىترك الصالة جٌد على اإلطالق ال من . لٌس األشٌاء

، ال ٌمكنك الحصول  ثروةمن  تملكهكل ما  أنفقت. حتى إذا وقت الحق إلى  هاالصالة التً تركت تأدٌة، ال ٌمكنك ها تكسبالتً الحسنات 

 .بوقتها صالة ال علٌنا أن نؤدي. وعلٌنا ان ال نستخف بها ، ٌُستهان بها ، أشٌاء  لذلك هذه لٌست أمور سهلة. " ذلك األجرعلى 

صٌام ٌوم  علٌهم،  ". وبعد البلوغ نٌفطرو دعوا األوالد. ك صٌامكسر ا ، " . ٌقولونإمتحان ه دٌول ٌدرس الولد:  مسألة أخرىوهناك 

.  ذاكه تفعل إذاهللا لن ٌساعدك . و لتكفٌر عن الذنبلٌوما ستٌن صٌام علٌهم سن البلوغ الى  واوصل م، وألنهافطروه واحد عن كل ٌوم 

اذا  فلٌفعلوه .، فعلوا ذلك . إذا  ، المتحانات الجامعة لالمتحانات هللا كلم ٌخلق.  . أوامر هللا مهمةا كون جٌدٌلن  ولدك فً مكان ماحتى لو 

لبقٌة  صمت"حتى لو  ملسو هيلع هللا ىلصالكرٌم  نبٌنا ٌقول. كما  . ٌمكنك أن تقول أنك اتبعت أوامر هللادعهم ال ٌقومون به ، القٌام بذلك لم ٌتمكنوا من 

 ." عمدا هأفطرت الذي، ال ٌمكنك حتى حفظ جزء واحد من ذلك الٌوم  حٌاتك

. ال  ٌعٌش أي شخص ، فً النهاٌة ٌموت م، فً حٌن نرى أنه بغض النظر عن كهذه الدنٌا  من أجلأننا نعٌش  ٌفكرون هؤالء الناس

: ٌمكنك الصٌام  ! ٌمكنك اتباع أوامر هللا حٌاتك على رغبة . ال تنفق حٌاتنا ٌنتهً هً. ما ال ٌنتهً شًء . الدرس وال  ٌنتهًالعمل 

 . ، فإن أي شخص ٌتعلم أفضل عند الجوع . فً الواقع هناك أي عائقلٌس .  وإجراء االمتحان إن شاء هللا

 اَْلبِْطنَة تُذِهُب اْلِفْطنَة

 

 

 



 

 

 

 كثٌرالتناول  ". ، لدٌه عقل ضعٌف من بطنه اكثٌر ٌفكرالذي ، لحوم البشر  ٌأكلالشخص الذي  ، " ، كما ٌقولون" البطنة تذهب الفطنة" 

هم من  - عنهم جمٌعارضً هللا  -، الصحابة  نبٌنا الكرٌم ، هؤالء الرجال زمن، فً  . على العكس من ذلك ذكائك ال ٌفٌد من الطعام

ٌعرفون القرآن عن ظهر .  أحادٌث نبٌنا الكرٌم ونحفظٌعلى بطونهم و  حجر ونربطٌ كانوا مأنه حٌث،  رجال مٌطلق علٌه،  الرجال

 . علىلؤل، وإال فقط  وسٌكون فقط ما ٌكفً ألسفل األدنى فً ٌربطونهااما  كانوا.  مالبس لتغطٌة أنفسهم تماماحتى  هم. ولم ٌكن لدٌ قلب

 سنجري،  ال " افطروا قائلٌن؟ هل وا فطراهل .  لنا النظام والتصرفات األكثر مثالٌة للبشرٌة جمعاء رووا.  معظم الوقت ٌنجائع ٌبقون

 02-81 نسمٌهم أوالد بٌن ن. الذٌ وجبة واحدة فً سبٌل هللاب ون حتىضحٌ ال. الناس  ، لم ٌفعلوا ذلك ؟" الونؤدي ذلك الحقا متحان إلا

. علٌهم فً نفس الطرٌق  هو فرضناضج على ال فرضكل ما هو  لك. لذعد الخامسة عشر . إنهم رجال ب اآلن لو أنهم أوالدسنة ، كما 

 . ننسى هذا الٌجب أن 

 هللا  إن ." ي شًءأل ٌنجٌد لٌسوا الدنٌا ههذ ونرٌدٌما ٌستوجب غضب هللا و ونفعلٌأولئك الذٌن  ٌقول " علٌه الصالة والسالمنبٌنا الكرٌم 

. ألي شًء ٌنلحاصولٌسوا هللا ،  مال ٌحبه من. ال أحد ٌحب وجل ٌقول هللا عز  فر"ا، الكالفاسق ال أحب . " ال ٌحب أولئك الذٌن ٌفطرون

 . هللا نظرأي قٌمة فً  ملدٌه لم ٌكنإذا  م. ال معنى له أي قٌمة م. لٌس لهالدنٌا  علماء واكونٌٌمكن أن 

 نٌأو ابنك مفٌد تكابنهل ستكون ، هكذا الكون كله ٌكون . عندما  هللا نظرحتى جناح بعوضة فً  وال، ة بعوض ٌساويالكون كله ال 

الجمٌع  ٌجب على . ، أولئك الذٌن ٌطٌعون هللاالمؤمنون  مهللا ه نظرفً  من لدٌهم قٌمة. لن ٌكونوا كذلك . تعلموا هللا إذا  نظركثٌرا فً 

 . معرفة ذلك

 ."صفه  لكً ٌنجح فً الولدهذا ل ادعوا " وٌقولون ونأتٌ. مرة أخرى  نستطٌع أن نقول هذا مرارا وتكرارا ولكن من دون جدوى

 ؟" الولدهل ٌصلً هذا  "

 ." ال "

 ؟" ن فً الٌومٌهل ٌصلً ركعت "

 ." ال "

 ؟" مرة فً األسبوع "

 ". علٌه صلوا.  أٌضا ذلك تفعل ال "

 أي وهتعلم لم".  والجامعات المدارس " ،" مدرسةو جامعة . " هللا قولٌ أن هوعلم األقل على. اطعمتموه . الولد  هذا تغذٌةب تقوموا لم

 . آخر شًء

 ، خطر فً أنهم حتى.  أٌضا هناك نفسه حماٌة ٌمكنه عائلته قبل من جٌدة تربى بطرٌقة الذي لشخصا.  الشر سوى شٌئا ال تعلم الجامعات

 التوفٌق .ومن هللا  .جمٌعا السلٌم الوعًهللا ٌرزقنا  ، قلٌل قبل قلنا كما الناس، كل ٌعطً هللا.  ٌحفظهم هللا. ٌساعدهم هللا ، هللا شاء إن ولكن

 الفاتحة .

 موالنا الشٌخ دمحم عادل الحقانً
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