
 

 

    

 ما يعلمه اإلسالم يكفي

 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

. ونحن صحبة في كل ذلك ل وكان يق هللا سره سدق، حضرة اإلمام نقشبند طريقتنا  إمام.  والخير في الجمعية تقوم طريقتنا على الصحبة

 يطلب منكمإلى اإلخوان )اإلخوة واألخوات(.  ه. يرسل سالم الشيخ في العيدموالنا . كنا مع تنزل علينا  تشبها حيث ان همتهمنقول أيضا 

.  شريك مع هللا يكونيتكبر المرء ، . عندما له  شريك الهذا السبب هللا واحد ل. الكبرياء . هللا هو صاحب  هللا عندمحبوب  الدعاء. الدعاء 

 . أسوأ الصفات احد وه التكبر،  لذلك

 هلل عبدا شخص على انه كلالشيخ يرى موالنا .  على أي حال متكبراالشيخ ليس موالنا . الدعاء"ب قوموا " لمن يأتي الشيخ موالنا قولي

. يأتي لكل من  الدعاء"ب قوموا " . كان يقول بنفس الطريقة كان قدس هللا سرهعبيد هللا أحرار  سيدنا. بهذه النظرة وينظر إلى الجميع 

هناك كون يبعضنا البعض دون أن ل ندعو، دعونا  الدعاء ". لذلكب المقامات. وصلت إلى أعلى  الدعاءب المقام اإلى هذ وصلت " يقول

 .ئ سي وذاكجيد  على ان هذا وتمييز تكبر

. أحيانا يدرك الناس  . هناك بالتأكيد فوائد كبيرة في ذلك عبادة على العكس الدعاء هوبل الدعاء ب القيامأي شيء من خالل  نخسرنحن ال 

الدعاء لمدة أسبوعين ب قمت. كثيرا  الدعاءقمت ب " أو" اإلستجابة تم تدعاء ولكن لم بال قمت "يقولون . يدركون ذلك ولكن معظم الوقت ال 

جابة عندما يقوم دون إب ه، هللا ال يترك ، ولكن على الرغم من أن ما يقوله هو حماقة ولكن لم يحدث شيء حتى اآلن ". ال يدرك ما يقوله

 ألي اإلستجابةتم ت لو لمأتمنى  " يقول الناس في اآلخرةس.  يحدث في اآلخرةس، فإنه هذه الدنيا في ذلك . إذا لم يحدث  الدعاءبشخص ال

 كريم لذلك يعطي . وجل ". هللا عزلآلخرة وتركوا  الدنيافي دعاء من ادعيتي 

 ماذا عن. كريم شخص عند من  اليدين. لن تعود فارغة  كريم . هللا هللا وال يمكن أن تكون هناك أشياء سيئة صفاتهناك أشياء سامية في 

بعض الناس يفكرون في بالطبع  . حكمةبيعطي ولكن ! حاشا ، غير ممكن ؟ اليدين  فارغ. هل سيعيدك  . كل شيء في يديهعز وجل هللا 

لسنوات عديدة ولكن  أقوم بالدعاء "، ويقول البعض " لمدة عشر سنوات يقول "البعض "،  وعينلمدة أسب قمت بالدعاءلقد  " ذلك ويقولون

 .بلمحة  ذهبتئة سنة قد لمدة م عشت؟ حتى لو  على أي حال كم ستعيش،  ". في حين عليها اإلستجابةتم ت مل

غير بسبب سلوكه  محرجايكون سثم  طبعا ومن. بدون فائدة ، وتدرك أنه لم يكن  ، في اآلخرة تجد نتيجة تلك األدعية في الحياة األبدية

الناس ألنه لم يحدث ". في بعض األحيان  عصيتكثيرا و يت. بكيت واشتك لقد منحت كثيرا ولم أكن أعرف ذلك " الالئق . سيقول

 ". من عجل اناإلنسخلقنا  " . يقول بسبب ذلك في اآلخرة شديدحرج بالناس سيكون .  يغفر وجل ولكن هللا عز يعصون

نَساُن ِمنإ َعَجل   ِ  ُخِلَق اإلإ

. نحن  إلنسانلويعطي شخصية  هوفقا لما يقول ذا. ه . هو الخالق في القرآن الكريم وجل هللا عز هذا ما يقوله ". خلق اإلنسان من عجل" 

شيء يمكن أن يحدث بدون إرادة  . ال  النظاموهذا يحدث بكتب كل شيء  عز وجل. هللا  متسرعون ونريد أن يحدث كل شيء على الفور

.  بسرعةذلك حدث فلي.  أنا على عجل " قولتو األمام تضع ارادتك في.  في راحة ونعيشيس هللأنفسهم  يسلمون، الناس الذين  . لذلك هللا

حياتك أن يكون من هذا القبيل،"  يجبذا وكأن يكون ه يجبكان  " . إذا قلت هللا يحدث هيحدث "، ولكن ال شيء إال ما يقولوذاك دع هذا 

 وبضيق . بصعوبةتمر كلها س



 

 

 

 

وال أي دين .  هللا نظرالدين المعترف به في  إنه. صلى هللا عليه وسلم ، سيدنا خاتم األنبياء كدين مع للبشر اإلسالم  وجل رسل هللا عزأ

حوالي من نجيل(: كان اإل. الكتاب المقدس ) سماوية أديان. هذه أيضا  اليهودية وال المسيحية بعد اآلن لم يعد هناك الآخر لديه هذا . 

. وإال  بعيدا أيضا ا. قرروا عدم رميه ، وفي النهاية تركت أربعة أناجيل على الطاولة في إزنيق )نيسا( ألف سنة، خمسمائة ، مائتي 

 . ولكن أيا منها غير صحيح اآلن يسيرون بها.  أي كتاب بدون سيبقون

 حياة. " حياة مريحة جدا سيعيش الناس، تعاليمه . إذا اتبعوا  هذا يعني أنه الدين الذي يناسب طبيعة الناس،  سالم هو دين الطبيعةدين اإل

أي ]طعم[ في أي  لن يجدوا، ولكن إذا خرجوا منه  حياة حلوة ومريحة سيعيش الناس.  طيبة يعني حلوة.  ، يعني حياة حلوة طيبة"، يقول

  هو في المقام األول.لإلسالم  الشيطان. عداء الشيطان أسوأ من اشخاص . هناك ذلك ال يفهم  واإلنسان،  هو عدو اإلنسان شيطانالشيء. 

. ومع ذلك،  . بالطبع ال . ليس لديهم سالم في أي شيء طالءهذا كل ، ولكن  أنه جميلعلى  ونظهرويمساعدين جد ي، الموجود كل الشر 

. الناس الذين يذهبون إلى أوروبا  ل الجنةدخ على انهالطريقة أن الشخص الذي يذهب إلى أمريكا يحسب نفسه فإنهم يعلنون في مثل هذه 

. قوارب تغرق كل يوم.  مائتي شخص يموتون، . مائة ذلك  . نرى ون بحياتهم. الناس يضح األبديةالسعادة يعتقدون بأنهم قد وصلوا إلى 

تعيش .  وا من أفريقياؤ. جا وا من الهندؤ. جا آالف دوالر 10-5دفع  شخص، كل  ب ذلكأحس!  حمقى كم هم.  القوارب الناس يملؤون

 . في البحر تموت؟ هكذا ضع حياتك في خطر ، ت. ماذا تفعل  عشرة آالف دوالر في أفريقيا على أي حالبملك 

فجور ، وأكبر  قذارة، أكبر  أعظم الفرح. في حين أن أكبر قدر من الضجيج على ان هناك أمريكا، أوروبا  الشيطان ، فقد أظهر ومع ذلك

. ليس هناك حكم  البعض على أي حال مأسوأ من بعضه هم،  . ما يسمى ألمانيا هنا وجاء الىهناك هرب من . عبد الحفيظ أفندي  هناك

 . . هم الذين دمروا العثمانيين على أي حال آخر . قلقهم الرئيسي هو اإلسالم وال شيء في نظامها وال في ديمقراطيتهاال جيد 

 يعاملون. اآلن  ها بائسة هناكووجعل وهادمر.  . أكثر من نصفهم من مدمني المخدرات هناكالى أخذوا ثالثة ماليين من هنا واقتادوهم 

 يعلمون، بشر يكونون مناسبهتما . عند . أوروبا، أوروبا "، وال شيء آخر أوروبا وأوروبا . ال يزالون يصرون " مثل الكالب هناك

.  لن يقولوا شيئا ولن يفتحوا أفواههم، و ، يمكن أن تقتل مليون شخص . ولكن عندما ال تناسبهم دروسا في اإلنسانية ونعطي ، اإلنسانية

 الكافرمسلم وهناك ال. هناك  . هناك شيئين في العالم اآلن خارج اإلسالم اشخاص ميسمى أوروبا هالذي . لذلك هذا الشيء  منافقونهؤالء 

 . اآلن وال شيء آخر

نَا لِلظَّاِلِميَن نَاًرا أََحاطَ  تَدإ فُرإ إِنَّا أَعإ ِمن َوَمن َشاء فَلإيَكإ ب ِكُمإ فََمن َشاء فَلإيُؤإ   بِِهمإ سَُراِدقَُهاَوقُِل الإَحقُّ ِمن رَّ

لذلك ليس هناك ".  فر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقهاوقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليك" يقول هللا عز وجل 

.  . ال نقول أي شيء آخر . نقول ما يقوله هللا هناالنار " إلى  رسول هللا ، محمدهللا  ال إله إال . كل الناس الذين ال يقولون " طريقة أخرى

أوروبا بخداع الناس  لذلك.  . ال يوجد شيء آخر تقول الحقيقة. سرسوله هللا و يقولهتقول ما . س مثل هذا ومثل ذلك ليس األمر،  ال

 .كل هذه أكاذيب  – ذلك وحقوق اإلنسان وما ال

 لنبينا شريف. هناك حديث  هنا الىوصلنا  السببهذا ل. هناك شيء و جملاألالموضوع قليال ولكن اإلسالم يظهر الطريق  عنخرجنا 

أتمنى". إذا وضع الناس هذا في أذهانهم لن يكون هناك  ؟ "إذا " / "" لوعني" تماذا  ."و ل، تقل ال  " يقول الكريم صلى هللا عليه وسلم

" مرة واحدة أو لو  " اذا استمريت بالقولغير ت". ال شيء سي ذلك هناك لم أفعل لواتمنى  معنى "ال.  هللا إن شاءالمزيد من االضطرابات 

. وتمتهللا مشيئة ت تلك . كان إصالحهقم ب. إذا كان هناك خطأ  . إنها إرادة هللاوانتهى تم ذلك .  نسى ذلكا.  مليون مرة. لقد مرت لو قلتها

 . الناس لفائدة. تعاليم اإلسالم ليست لضرر الناس بل ضيق لديك أي اضطراب وال  لن يبق. لن يبق شيء [ بالقدر] رضيتإذا 

 



 

 

 

 

لوم على  يوضع من، ما  القيام به هنا يتم". ما  ، ال تقتل المسنين واألطفال ى الحرب"عندما تذهب إل ، يقول في القرآن الكريم مكتوبهذا 

إنهم . الكفار . هذا مرة أخرى عمل يه هم علالذي . هناك بالتأكيد شيء قذر )نتن( في نهاية الطريق  ال أحد منهم مسلم -أكتاف المسلمين 

.  أي حالليسوا مسلمين على . هم ابدا  أعمال المسلمين ليست من. هذه  السيارات يفجرون،  القنابل يطلقون،  يقتلون الكثير من الناس

. يحرضون  وراء ذلك الكفار، مرة أخرى  في النهاية؟ " ! ما هذا "هللا هللاتقول .  . شخص مندهش نسمع الكثير من السيناريوهات اآلن

 . الدعايةب ويقومونوامر اإلسالمية من األ على أنهاوامر اإلسالم أ من ليستهي الناس ويفعلون بعض األشياء ويظهرون األشياء التي 

الشوارع  الى للنزولهناك حاجة  . ليسشيخ يقول هذا دائماموالنا ال. م لدينا حاجة على اإلطالق لتقليده . ليسان يستيقظوا المسلمين  على

، عندما  . ومع ذلك . يمكنك أن تفعل ذلك كما تريد وفي المنزلالدعاء في المسجد ب القيام. يمكنك قدام مشيا على األ والصراخ اتوالطرق

، ما  ؟ كما قلناه ما يعلمونلفرق بينك وبينهم عند القيام ب. ما هو ا هناك حاجة على اإلطالق للقيام بنفس ما يفعلونه ، ليس يفعلون شيئا

 !وا . ال تنخدع مسلماللهؤالء الشباب  كفايةيعلمه اإلسالم هو أكثر من 

نوا و. لم يك في إيران ةوياصفالدولة الهناك  ، كان . في ذلك الوقت سنة 700-600أهل السنة والجماعة لمدة  مثلعدالة بحكم العثمانيون 

. حكم العثمانيون لفترة طويلة  ولكنهم لم يكونوا على طريق أهل السنة والجماعة أتراكهم أيضا .  . كانوا من الشيعة التركمان جامعأ

. لم  ا من الداخله. دمرو من الخارج والداخل فتنةب، هاجموا العثمانيين  . في النهاية في كل مكان ألنه لم تكن هناك قومية وانتشروا

هذه الطريقة ب.  ، والقومية ، االتحاد والتقدم ، الشباب األتراك الوهابيينبوا ؤ. جا ا من الداخله. دمرو من الخارج ايتمكنوا من تدميره

 . ها كذلكوبين الناس وجعل الفتنة. لذلك زرعوا  دمروها

هذا يعني .  دم في كل مكانحمام  إنه،  . ترى ، لم يتمكن العالم اإلسالمي بأسره من أن يسحب نفسها فبعد أكثر من مئة عام على تدميره

.  العثمانيون ي أظهرهذال هو اتباع الطريق ، لشبابنا ، نصيحتنا لألتراك . لذلكأعوان الشيطان عمل  إنه . أن هذا ليس من قبيل المصادفة

تم اجريت اإلنتخابات بعد أن . على أي حال  . ولم تجر أي انتخابات على اإلطالق . لم تكن هناك انتخابات هذا ما قاله موالنا الشيخ

 . العثمانيون ر  م  بعد أن د   ن. ظهرت جميع الفت العثمانيين على القضاء

 تظهر. عندما إنه آخر الزمان .  سالم قريب أيضاعليه المهدي ال.  مرة أخرىن والعثماني: إن شاء هللا يعود  الشيخعند موالنا أعظم رغبة 

، في مكان ما  المساعدة باب يفتح عز وجل، هللا ى تعتقد أن كل شيء قد انتهفقط عندما  -آية هناك أيضا  - هكذا المصاعبالكثير من 

 يعطي. هللا  إن شاء هللا الينا قادم والخير: الشرور عليهم  قبل وقت طويل ذلكقال موالنا الشيخ  . هللا بسالم إن شاء يصلونن ووالمسلم

وفي اآلخرة  الدنيانكون تحت السالمة والحماية من أجل السعادة في  نرجو أن.  ان شاء هللانرى ذلك معا حياة جيدة وصحية حتى  ناشيخ

  . إن شاء هللا

 هلل تعالى الفاتحة . 
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