
 

 

    

 التكنولوجيا قد استعبدت الناس

 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

ون موالنا الشيخ يرسل السالم . أمرنا بإرسال السالم لكل من يسأل عنه . عدنا من هناك . الحمد هلل كان جيدا . ما شاء هللا ، الناس يعرف

. قبل أيام ، جاءت قناة تلفزيونية الى هناك وأجرت مقابلة معه . تحدث الرجل بعض الوقت وفي  أكثر منا ويتبعون موالنا الشيخ كل يوم

 النهاية تحدث عن التكنولوجيا . موالنا الشيخ قال " التكنولوجيا جعلت حياتنا بائسة ".

. تستيقظ في  كثيربا وظائفنا أسهل هذا األحمق يفترض أن يعرف الكثير ، ويظن أن موالنا الشيخ قديم جدا قائال " جعلت التكنولوجي

يسمونها  -الصباح وتفعل أشياء . كل شيء أصبح أسهل ". الشخص الذي هو في أعلى مقام يقول شيئا جميال عن المعنى الحقيقي للحياة 

الق ماذا دمرت والشخص من جانب آخر هو من بين الناس الدنيويين ، ال يدرك ذلك على اإلطالق . ال يدرك على اإلط -فلسفة الحياة 

 التكنولوجيا وكيف جعلت الحياة فوضى . يقول "جعلت الكثير من األمور أسهل ".

لى الحمد هلل رأينا موالنا الشيخ وهذا أمر آخر ، ولكن موالنا الشيخ يقول " التكنولوجيا دمرت حياة الناس وجعلتها رهيبة ". حقا الحال ع

المئة . الناس ال يدركون ذلك . يقول هذا الرجل المفترض أنه ذكي " جعلت وظائفنا أسهل هذا النحو . امنا وصدقنا . إنه كذلك مئة في 

 بكثير ". كيف جعل األمر أسهل ؟

في الماضي ، عندما لم تكن هناك تكنولوجيا ، فإنه سيستغرق القرويين شهرين لزرع األرض . عليه أن يحافظ على التربة وينشر البذور 

ألمر شهرين . ثم يأتي موسم الحصاد . يقف لفصل األعشاب عن القش والحنطة . وهذا يتطلب أيضا شهرين . وينشر السماد . سيستغرق ا

الرجل سيعمل بيده لمدة أربعة أشهر . أثناء العمل لن يكون لديه وقت لمشاهدة التلفزيون ، للمقهى ، وال التفكير في أي شيء آخر . ال 

 ويكسب عيشه هناك مما فعله . لن يكون هناك شيء آخر ترك له ليفكر به .يمكن إال أن يفعل ذلك ، سيجلس في قريته 

" يقول الناس عن أوروبا . لماذا ؟ ألن الجرار يمأل مئة أو مئتي فدان يوميا . إذا كان المرء لديه ألف فدان من  أحد في القرىلم يبق "  

من ذلك . هذه المرة يجلب جرارين . مرة أخرى بنفس الطريقة ، سيتم األرض ، سيتم االنتهاء منها في خمسة أيام . دعونا نقول إنه أغنى 

".  عن بعدك تحريكه ، يمكن جرار بعد اآلنالقيادة ل ال داعي االنتهاء من العمل في خمسة أيام أو أسبوع على األكثر . حتى أنهم قالوا "

. آلة مثل  البازالء ت. ربما كان حصد الخضراواتت انها.  . كانوا يظهرون آلة في أمريكا التي تحصد مرة أخرىإنسان لذلك ليس هناك 

ذا ك. مثل ه كائن فضائيعتقد أنها ت قد.  عاما 90؟ سيدة تبلغ من العمر  . من هو الشخص الذي يقودها من هنا إلى نهاية الشارع -سفينة 

في هذا ".  ، دعونا نفعل شيئا آخر هيا . تقول " واحدتم العمل في يوم . األمر  ، انتهى ؟ حسنا . فماذا سيحدث بعد ذلك شيء كان يقودها

 . إلى المدن ونأتويال يوجد عمل  الزمن

تريد أبدا ، و النفس ال تشبع، نفسك  تعطياكلما .  ، ليس هناك نهاية للرفاهية . كما قلنا أخرى في المدينةالعاطلون عن العمل لديهم تسلية 

. لذلك  للحصول عليه يركض، والجميع  األرقام قليال على نفس الهاتف تزيد. بعد ستة أشهر  هاتف، يخرجون مع  . هناك أكثر من ذلك

 . تحدث عن جوهر المسألةموالنا الشيخ . و المتاعب التي هي التكنولوجياب. هذا المقصود  . هؤالء يعرفون ماذا يفعلون مثل ذلك الوضع

 بتصرفسالمة الصل إلى طبعا هذا هو الحال . سي".  إلى السالمة في أربعين يوما صلي سنجعلها هذا البلد نإذا سلمو قال "موالنا الشيخ 

، ولكن  . لن يفعلوا شيئا من هذا القبيل إن شاء هللا ، مثل الوحوش مثل التنينالنفوس .  ال شك على اإلطالق. إن شاء هللا الشيخ موالنا 

، مرة أخرى يؤدي إلى نفس  كان مسلم أو شخص آخر يأتي إلى السلطة ءسوا.  هذا العالم ال يتجه في االتجاه الصحيح على اإلطالق

 يطيعون نفسهم بطريقة ما .. الشيطان حيل ، الرفاهية هذه ب وننخدعي،  . مرة أخرى . هو نفسه في النهاية النتيجة



 

 

 

 

والكثير من  ظهرسالم سيعليه المهدي ال: على الرغم من أن  الناس نفس،  . هنا سالمال عليهمهدي ال ظهوروال يمكن إصالح ذلك إال عند 

يعيشون من خالل هذا بعد . س سالمعليه الفترة عيسى  آخرمرة أخرى في الناس سيضل والكفر سيزيد ،  تظهرس والكراماتالمعجزات 

. الناس  ترأ، مهما التي رأتها رامات كالنسى في دقيقتين ت.  جدا ةالناس كافر نفس.  رؤية الكثير من األشياء في غضون أربعين عاما

،  عني ذلكت لم تكن. لذلك حتى لو  ، وفي النهاية يحدث شيء . يمكنك أن تفعل الخير لمدة أربعين عاما األخطاء ونتذكريينسون الخير و

 .الطريقة في  تربية للنفسهذا السبب هناك ل،  . هناك هذه الطريقةهي ب النفس.  عن الخطأ ونتحدثيبقية والينسى الناس 

 هالشيخ مرشد ، ما يعرفموالنا . ألن يه يشير إل لكل ماالشيخ ،  ه موالنادون التفكير في أي شيء يظهر امنا وصدقنا منيجب أن تقول 

.  تحول كما يعتقد الناسي، والشخص ال  . في بعض األحيان ترى أنه يعين شخصا ما أيضا اإلمتحانات. هناك الكثير من ه ال نعرف نحن

سيصل الى أعلى ، للنفس الخير وبدون االمتثال ب يستمرس. إذا كان  لهذا الشخص إمتحانالحكمة هي أيضا ؟  ما الحكمة وراء ذلك

 . أوال وهذا سينفعه،  أيضا أعلى بكثير في نظر الناس سيكونو المقامات .

ويعتقدون أنه  ال يستطيع التعامل معه البعض. إنه امتحان ،  . هناك ه أوالللشخص عندما يعين والهمةه ديعطي مدالشيخ  موالنا ال يزال

 يسقط في اإلمتحان. الشخص الشيخ د الشيخ ومد بهمة. كل شيء يحدث  هناك أنانيةيكون هناك  ه يجب أن ال. في حين أن من أنفسهم

 . ذلك الشخص وايتبع نكانوا سيتبعون أو ل سواء ه. أو يختبر الناس حولالعلن في  عاجزاترك وي  

. ال يمكنك اللعب إنه امتحان ،  ، كما قلنا . ومع ذلك المرشد شغل. ال يمكنك التدخل في  ، وهذا أمر آخر الشيخ يعين شخص ماموالنا 

 ت. إذا فعليعصونه الذين ال  ءوليااأل، رجال الغيب ،  ، تحت خدمته تحت يده ، لكن الوقت رحيم جدا معظمالشيخ موالنا . ء وليااألمع 

 هفي هذ سي حاسب. كما أنه  بالتأكيدعليه سب ا، سيح . وعندما ال يتم ذلك، سواء كان ذلك مقصودا أو مع نية أخرىهذا جيد ،  كما يقول

 . قبل اآلخرة ألن هذه األمور ليست لعبة الدنيا

؟  . لماذا يتم ذلك سرا أعمال جيدة في السريتم القيام ب. "ألن يهدي بك هللا رجال واحدا خير من الدنيا وما فيها  الحديث الشريف يقول "

، ، ولكن من األفضل أن تفعل ذلك سرا". ومع ذلك "يمكنك أن تفعل ذلك علنا كريمةاآلية ال هذه. وهو ما يفسر أنانية لن يكون هناك  حيث

كل مسلم كذلك يصبح ا يكون ، عندم . في بعض البلدان في بعض الحاالت بحيث يصبح مثاال لآلخرينمن األفضل أن تفعل ذلك علنا 

 . بأعمال جيدة سرا يقومهذا السبب من األفضل له أن يعطي سرا أو ل. ء أكثر ريا

على ذلك ب أنك تفاخرشيء في حين  من الجيد أن تعطي ليس.  ". التواضع مهم جدامطلق ب ، أدمطلق ب أد . " أوالاألدب علم طريقتنا ت

األدب . ال أحد لديه  . أعظم مثال على ذلك هو شيخنا ب والكرم هي الصفات األكثر حبا هللاآلدبذلك بأدب . القيام  يجب هذا النحو .

الوارث ؟ ألنه هو  . ولما ذلك ، كل الصفات التي هي في اإلسالم وفي اإلنسانية الشيخ لديه كل الصفات الجميلةموالنا . الموجود عنده 

 . مئة في المئة تهسن ينفذانه  كما، سيدنا  وارث حقيقةاما كما انه . تم في هذا القرن هو الوارث المحمدي المحمدي .

ويصرخ  يقف. لن  ، أو سمع كلمة سيئة أو شيء لم يعجبه شخص ما وال يعجبه يكون في مجلسسيكون واضحا على نبينا الكريم عندما 

،  ، ال يتكلمكان يدير وجهه ؟  . كيف يعرفون ذلكأو ما شابه  ول ؟!" لم يكن هناك أي سلوك وقح"ماذا تقل . لم يكن هناك شيء مثعليه 

 . ئة في المئةم أدبه ، ، مثل ذلك نفس الطريقةبالشيخ موالنا .  الصراخو مثل الوقوف. لم يكن هناك المجلس أو يترك هذا 

.  كون خسارة كاملةت، وهذه المرة س لهم جميعا، ولكن إذا تركنا  سيئة للغاية حقيقة. التكنولوجيا هي  الشيخموالنا لدينا الكثير للتعلم من 

. من  كذلك نعمة ه. هذ هلل اشكر هاكل ا، ومشاهدته ، أيا كان هناك الشيخ ، القديمة والجديدةصحب موالنا اآلن نحن قادرون على جمع 

سجناء وال يمكنهم االستغناء الشيخ ، أصبح الناس موالنا . وكما يقول   سالمعليه المهدي ظهور الحتى  سنتصرفاآلن فصاعدا نحن 

 . اآلن ا. كل شيء يعتمد عليه عنها

 



 

 

 

 

.  هذه الكهرباءبهذه الطريقة بعلق ت. الناس ت يموت، فإن نصف العالم سسالم عليه المهدي ال كراماتبدون ،  التكنولوجيا اآلن اختفتإذا 

. ولن يكون هناك مياه وال  الناس يموتون في غضون يومين، إذا قطعت الكهرباء نصف الحارة ، في هذه البلدان  على سبيل المثال

. إن شاء هللا لهذه األشياء ، فقد أصبحوا سجناء  . ولذلك . وسيهلك أكثر من نصف العالم من هذه المسألة . لن يبقى شيء معالجة للمياه

الشيخ حول موالنا فكر هذا يدل على .  أيضا النفس. هذا نوع من نفسنا ،  الشيء من هذا ناسالم قريبا حتى يتم حفظعليه المهدي يظهر ال

 . ئة في المئةصحيح محيث انه العالم 

، يمكن لألسرة أن تعيش  . إذا لم تكن هذه التكنولوجيا موجودةتكم جعل األمر أسهل ولكن استعبدتحياتنا أسهل". لم  ت"جعل الناسيقول 

، تهمكانوا دون ذلك في قريتهم أو بلد لوليرة ليست كافية كما أن هناك تكنولوجيا.  . ألف أسرة ال تكفي، ألف ليرة  . اآلن ئة ليرة شهريامب

؟ الناس  . على ماذا فعل أشياء طوال اليوميعمل بالتأكيد وياإلنسان س. هم قوترسل سي، وهللا  ئة ليرةمب همبسهولة تلبية نفقات هميمكن فإنه

مهدي ال يظهر. هللا للهرب . لذلك ليس هناك مكان  ، جعلوا اإلنسان سجينا مطلقا قلنا. وكما سيركضون خلفها .  يعبدون التكنولوجيا اآلن

 . إن شاء هللا ناشيخإليه ونصل إليه مع  نرجو أن نذهب.  سالم في أقرب وقت ممكنال عليه

 هلل تعالى الفاتحة .
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