
 

 

    

 الدين النصيحة

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

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

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

. ال  وليس ألي غرض آخر هلل. جاء الجميع  ، إن شاء هللامجالس خير تصبح  المجالسهي أن هذه تنا ني . إن شاء هللاالجمعية الخير في 

 مجلس الخير .. هذا هو  وا من أجل هللاؤ. جا ، وال شيء آخر للعب، وال الترفيه

يَحة يُن النَّصِّ  اَلد ِّ

. هذه هي  الخير أن تظهر،  شيء جيد تظهر أن؟  . ماذا تعني النصيحة جوهر الدين هو النصيحة ي أنعنهذا ي ". الدين النصيحةيُقال " 

خرج من يي ذكل الكالم ال سيدنا ،ل الشريف. الحديث نصيحة أو شيء شرير ال يسمى  . قول الشخص الذي يظهر طريق شريرالنصيحة 

!"  قتل هذا الشخصااذهب و " هكذا نصيحة. ال توجد مثل نصيحة يمكن أن يسمى شر . ال شيء  ضعفهو صحيح مليون  الشريففمه 

 .النصيحة : هو  . لذلك أساس ديننا الشيء الجيد يظهرهذا السبب الدين ل!"  شرب الكحولااذهب و " هكذا نصيحةوجد مثل تال 

 ونظهرينفس الشيء و ونعمليعلى خطاهم  يسيرونالذين  والعلماء األولياء. النصيحةاألنبياء إلظهار الطريقة الصحيحة وتقديم  تم إرسال

.  على الجانب اآلخر الشيطان، هناك عدوهم  يظهرون الطريق الصحيح وأتقياء، وأولياء . تماما كما أن هناك أنبياء  الطريق الصحيح

. يخرجون إلى رأس الناس  هذه األشياء بمهارة وببطء ونفعلي. امسلم أن يكونالعكس تماما وال يمكن أن يقف مع الدين أو  الشيطانيقول 

رى أن الجميع تشاهد وت.  الناس ذلكان يدرك دون بببطء لفترة طويلة  ونهفعلي، ء ما فعل شيارادوا . أو إذا  برفق ، دون أن يدركوا ذلك

 . أي شخص ذلكان يدرك ن دوبالشيء  ون نفسيفعل

. إذا  منزل ضيق ي لديهذ، ال ، شيء مثل الغرير . هناك حيوان إيمان من ليس عندهمأو  الكفار ونتتبع"س لسيدنا شريفالالحديث يقول 

 منذ،  لم يتكلم لمدة ثالثة أيام قدس هللا سرهالشيخ  موالناهذا السبب ل.  الكريم صلى هللا عليه وسلم نبينايقول  وراءهم " ستدخلون هدخلو

 !ار الكف ونتتبع إنكم:  ، ما قاله كان يشير إلى هذا !" هنا سأقول شيئا مهما . قال " ثالثة أيام

. في الواقع، أرسل هارون رشيد  نوالمسلم صنعه:  الساعة والوقتبكان بالطبع يتعلق  قدس هللا سرهالشيخ  موالنا ، ما قالهالحقيقة في 

؟" لم يكن لديهم فكرة عن الساعات وال  كيف يمكن أن يكون هذا شيء : " لوا. لقد دهشوا وذه   هدية من هناك )بغداد( إلى فرنساكساعة 

بعض األشياء يفعلون ،  . يذهبون مرة واحدة في األسبوع يوم األحد . ليس لديهم شيءصالة  أو وضوء،  عبادة ليس عندهم . ألنه الوقت

 . لساعة أو ]حفظ[ الوقتبايس لديهم حاجة . لويرحلون ، وقوفا 

.  المغرب في اليوم الثاني آذانويستمر حتى  المغرب ن آذان مسلم يبدأ مال. يوم  المسلمون هم الذين اخترعوا الساعة واستخدموا الوقت

. تماما كما يبدأ اليوم في  الة المغرب، يبدأ بعد ص ، اليوم الثاني . اليوم الجديد صالة المغرب عندبهذه الطريقة يتم تعيين ساعة المسلم 

، الليلة التي مساءاً  . لهذا السبب عندما نقول "مساء الجمعة"، يشير إلى الخميسالمغرب مسلم بعد ال، ويبدأ يوم 12 ، بعد  منتصف الليل

 . الجمعة بيومتربط الخميس 

 همسلم ووقتاليوم  يبدأ،  مسلمال". تقويم  الخميسبالليلة التي تربط األربعاء في أتكلم س " . قال في ذلك اليوم الى الكثيرالشيخ موالنا أشار 

.  . لم يكن ذلك كافياالمسلم في هذا النظام غير  آلرائهم، رتبوا الوقت وفقا  ، ولكن كما قلنا هذه الساعاتموالنا الشيخ يستخدم  لم.  ذاكه

 . الشيخموالنا غضب يهذا السبب ل. حمقى  وا الناسجعلساعة مرة أخرى وأخروها الوقت ساعة إلى األمام و قدموا



 

 

 

 

" انج. و " . ما نسميه أوكا يزن أكثر من كيلوغرامالميزان ،  ، كان هناك "أوكا" في المقاييس . في الماضي تعلموا كل شيء من المسلمين

شين" ت. كان هناك "أر ، لم يكن هناك متر المثال. على سبيل مقاييس ثم كانت هناك ومن .  كما كان يسمى ربما كان ربع أو خمس ذلك

 ئاشي يزيلوا، لم  . ومع ذلك . لقد أزالوا كل هذا وجعله معيارا واحدا سم 70-68)الفناء العثماني(. كانوا يطلقون عليه أرتشين وكان بين 

 ون مقياس القدمستخدمي.  يستخدمون الميل. ما زالوا  . وهو موجود في إنجلترا وأمريكا على عدم التخلص منه اصروا.  : الميلا واحد

 . . لم يتركوا أي شيء األوزان، والوقت،  اإلسالمية المقاييس. لم يتركوا جاء به المسلمون كل شيء  أزالوالكنهم و يستخدمونه.  أيضا

، سواء كان ا إذا تم التخلص منه ، ماذا سيحدث أوه " . يقولون واألوزان من قبل المسلمين منذ زمن نبينا الكريم المقاييسوقد استخدمت 

تماما مثل . ها في ، ألن هناك بركة ذلك تقولوا، ال  ال. سيرتبكون "ذلك ... ووكا وهذا األ. و سم 100 إنه.  أسهل المتر؟  هذا أم ذاك

واألوزان ألن  المقاييستستخدم هذه  حيث انك.  نةسُ عد يو اسيدن قام به. بل هو شيء  بركة األشياء فيها، هذه وفيه شيء ما تم ي الحجاب

الشيخ غاضب من  موالناهذا السبب ل.  نفسك اآلنب، ال يمكنك أن تفعل ذلك  . بالطبعمن دون علم  الخير سيفعلون. الناس  مهااستخد سيدنا

  .بهذه األشياء وا ؤالناس الذين بد ن، م هذه

 : ، ولكن يتم ذلك وأكثر من ذلك اآلن

 نةً فله أجرها وأجر من عمل بهامن َسنَّ سُنَّةً حس

 أجر. يقول إن لها أجرها .  سنة، يحسب على أنه  ، شيء جيد من يفعل تقليد جيد ." من سن سنة حسنة فلها أجرها وأجر من عمل بها" 

 كتبي،  ذلك ونيؤد واآلخرون،  ، يؤدي ذلك . كل من يجلب التقاليد السيئة لهذا الشخص ويقومون بذلك مكتوب يتشبهونأولئك الذين 

من كل  وا، تخلص . ببطءوالترقي حزب االتحاد ب، كل هذا يبدأ  طبعا.  عنق ذلك الرجل فيكل من يفعل ذلك  وعقاب ذنوب.  له الذنب

 . أن ال ننسى تلك األشياء علينا ، ولكن يجب صالح اآلناإل. ليس من السهل عرضة للخطر  ذنوبهم وحملهم، طبعا .  شيء

،  . اليوم ، والعديد من األشياء األخرى المستخدمة في الماضي األجهزة،  األوزان،  ، هناك وحدات القياسالمرء  يستخدمها لمحتى لو 

.  واحدالمع  مليونالعملة )من الليرة التركية إلى الليرة التركية الجديدة( وال يزال الناس يخلطون ال. تم تغيير حتى رؤوس الناس ال تعمل 

ساوي ت؟ قرش  ما هي المئة.  عن العمل اآلن تالناس قد توقف سو؟ ألن رؤ . لماذا هذا يتم خلط كل شيءى ذلك ال، مليار، وما  مليون

 ةواحدمجيدية ، من العملة  20، القرش يساوي  ليرة واحدة تساوي الكثير من المال ، يمكن القول " . في الماضي . حسناليرة واحدة 

عمل يس الشخص أ، الحساب يخرج على الفور. ر اآلنكما هو حسابات مختلفة. لم يكن األمر  ونيستخدم كانوا القدماء.."  كثيرالساوي ت

 . مليارمع اللف األمليار والمع  مليونال، فإن الناس يخلطون  كما قلنا.  . ال يوجد حساب في الرأس اآلن على الفور والناس أكثر ذكاء

.  . ترك الماليين من الناس جاهلين في ليلة واحدة دمر تماما -وهذا هو أسوأ اآلن  -دية أيضا ، عندما تغيرت األبج وكأن هذا لم يكن كافيا

. أقل وقت وبأسهل بشكل . لكنهم يتعلمون لغة أجنبية  يتعلمون ببطء اآلن األوالد الحمد هلل،  . ومع ذلك في التاريخ يظهرهذا شيء ال 

 . على قراءة وفهم اللغة العثمانية القديمة قدرتهمن يتعلمون ويحفظون اإلنجليزية واأللمانية أسهل م

دليل على أنه لم يوافق على كل هذا الظلم  وهذا. ا ضباغ. كان  لمدة ثالثة أيام شيء كبير قدس هللا سرهالشيخ  عدم كالم موالنالذلك 

 خدعونا م. وهذا يعني أنه األبجدية الالتينيةبملتوية ولكن كان أسهل الالحروف ب؟ الناس ال يعرفون القراءة والكتابة  . ماذا يقولون والجهل

. كان  . إنها حكمة هللايرفعوا صوتهم أن  هم. بالطبع ال يمكنولم ينطق اي شخص بكلمة او يرفع الصوت حقا  خدعونا.  ذلك الوقت في

 وهمته. ببركتهنا يوصي. اآلن مرة أخرى، شيخنا حمد هلل ال. لقد مر هذا الوقت ه وقت له، وهذا يعني كل شيء ذلك  من المفترض أن يحدث

لم يكن أحد منا على التي ببطء األشياء  يخرج الشيخ . موالنا ، ال أحد كان على علم بذلك من قبل ، كما قلنا هاأشياء جديدة لم نكن نعرف

 علم بها .



 

 

 

 

. على المزيد من الحمل ن األمة حتى ال يكون هناك ع الوبالذاك يرفع  ،. عندما يقول أحدهم  يعرف وال يقول المرءإذا كان  حملهناك 

 وستنزل يزولعلى الناس لن  الحمل". وإال فإن هذا  ، أنظفه شخص تخوبإذا كنت غاضبا من شخص أو  " لشيخا يقول موالنا،  أي حال

ما ال ب واقبلي. يفعل ذلك حتى  همبالتأكيد يغسلالشيخ ، موالنا  قليال معنه الحمل، من أجل رفع هذا  . لذلك المشاكل على هؤالء الناس

 . يعرفون من جديد

الذين  الحمد هلل هم من.  نومتدين كلهم الشيخموالنا الذين يخاطبهم ". الناس  الدين النصيحة " يقال.  ، هذه هي النصيحة كما قلنا في البداية

أتمنى  " القوليعني  الندم". لو صار كان /  لو " في النهاية ويقولون على ذلك يندمونالنصيحة ب. الناس الذين ال يقبلون بالنصيحة يقبلون 

، ولكن  " بقدر ما تريدلو كان  . يمكنك أن تقول " ألنه مضى بالفعللو كان  تقلال  " الكريم صلى هللا عليه وسلم نبينايقول  ." لو كان

 . حقيقيال الكالمهانة من باإل تشعر. يجب أن ال  في البداية بالنصيحةقبول ال يجب عليك

"ال، كان مثل هذا وما شابه ذلك".  يبدؤون. معظم الناس على الفور  لهم النصيحةإلهانة عندما يتم تقديم با يشعرون، بعض الناس الحقيقة 

منه.  تاقترب كوأن الشخص تندم انك حاولت، يجعلك النصيحة . ألنه إذا حاولت تقديم  لهم النصيحةتقديم  فال تحاولهم تعرف طبيعة بعض

فكر لمدة النصيحة لك. م يقدبتغضب عندما يقوم شخص ما تو تنزعج، ولكن مرة أخرى ال  لكثير من الناس ال نعطي النصيحةهذا السبب ل

يمكنك أن تقول  أنه هذا يعني"،  ممكن هذا ، يمكنك أن تقول " ". إذا لم يكن صحيحاهللا يرضى عنهم  " خمس دقائق وإذا كان صحيحا

 ".أنك نصحتني "شكرا لك 

 السكينة وجل هللا عز يعطي ، ، بسبب ما فعلههلل  إكراماحكمة هللا إذا كان الشخص يقبل النصيحة  ه من، فإنالحالة عندما تكون هذه هي 

عكس ، إذا كان هو الحال كذلك  . إن لم يكن على أساس أنها جزء من الدين النصيحة، ألنه قبل ويكون مرتاحا الهدوء داخل الشخص و

، سيكون  . في حين أنه إذا قبل ذلك "لماذا؟" طوال اليوم ويفكرهذا الرجل يومه كله  يقضي. ثم  شتم الرجل لمدة ساعة بالفعلسي، ذلك 

 . اإلهانةب يشعرلن  المقابل لهاليوم ، والشخص طوال حتاج للتفكير في ذلك يلن و لهمفيدا 

من عباده جعلنا جميعا ي. هللا  ، فإن هذه األمور التي ذكرناها هي أسس اإلسالم كما قلنا. الطريقة  دبهذه أمور مهمة وهي جزء من أ

وارنا ،  إن شاء هللا حقا وارزقنا اتباعه الحق اللهم ارنا: صلى هللا عليه وسلم سيدنا حديث . مثل  يستمعون إلى النصيحة ويتبعونها الذين

.  إن شاء هللا اللهم شرفنا بظهور المهدي عليه السالم معه.  إن شاء هللا شيخنا يطول عمر. هللا  إن شاء هللا وارزقنا اجتنابه الباطل باطال

،  المرضى إن شاء هللا اللهم اشف.  أيضا إن شاء هللا ولألوالد.  إن شاء هللاالدنيا وفي االخرة  هسعداء في هذمن الجميعا  اللهم اجعلنا

  . ويتعافى شيخنا إن شاء هللا

 هلل تعالى الفاتحة . 
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