
 

    

 

 إذا كانت النفس هي المرشد

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

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

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

تكون أن نرجو هذا يعني "، اللهم اجعلني  " يُقال.  الدعاءب القيامحين في  نصيحة إنها.  إن شاء هللا نرجو أن يكون مجلسنا وصحبتنا خير

. في ه ريدمت ويتم، يحدث العكس ما  الخير ثم قبل الموت يفعل شيئا ى يفعلاإلنسان يبق يقول " شريف. هناك حديث  نتيجة أعمالنا جيدة

جيدة إن دائما جعل أعمالنا ي". هللا  النجاة، يصل إلى  طريق الشر ويتغير في اللحظة األخيرة ويصل إلى السعادةعلى  يكونبعض األحيان 

الشياطين  ارتقيت كلما هجم عليك. كلما ، أو عالم  ، زاهد كنت عابد سواءك . ال يترك آلنا الشيطانمع  مستمرة بحرب. اإلنسان  شاء هللا

 . الطريق لتضليلك عنأقوى بشكل 

. لذلك  اإلسالم في الجامعاتفي القساوسة الذين هم أساتذة  /من الكهنة الكثير. هناك  ، البابا يعرف المسلمين أفضل منابالعلم إذا كان فقط 

،  . هناك فروع للعلوم في اإلسالم في الجامعات اإلنجليزية مسلمال، غير  أن يقف ضد الكاهن / القس هنسميه عالما ال يمكنالشخص الذي 

 بعضهميدعون أنهم علماء و هم منا ، حتى أولئك الذين ترك ذلك جانباا.  ، وفي جامعة هارفارد ، في أكسفورد في السوربون في فرنسا

 . اكهنمن على الدكتوراه  حصل

 رابطةالشخص الذي لديه ب تتصل. بالتأكيد يجب أن  تصبح عالما ال ينتهي األمر بأن؟ ال فائدة من ذلك ألنه  فائدتهاهناك ولكن ما  هاتلقيت

األخرى تأتي من  طريقة. األربعين أتي من حضرة أبو بكر ت ةنقشبنديالطريقة ال.  قةيرط. وهم أهل ال الكريم صلى هللا عليه وسلم نبينامع 

 . خالف ذلك تحت الحماية هوهللا  يكون موصوال إن شاء. عندما ا منه ةفي واحد حقيقي مرشد عليه أن يجد. كرم هللا وجهه سيدنا علي 

 . مستحيل هذا، الحقيقة . في يكون الوضع صعب جدا 

هو إمام  األعظممام اإل. قالوا  الحنفي على المذهب، ذلك نحن ، بما في  ؟ ما يقرب من نصف المسلمين مستحيل هذا قول أننلماذا 

.  نعمان هو نفسه ."هلك نعمان ، ل سنتينال تمرلم  لو ؟ " ، ماذا قالهو . حتى  دائما درجاته هللااعلى .  أعظم إمام هو.  الحنفي المذهب

. حضرة اإلمام جعفر سنتين حضرة جعفر الصادق لمدة  وكان مع؟ وجد السنتان هاتان  ما. ما ه هو االسم الرئيسي ألبو حنيفة نعمان

تم  يقول " األعظم. على الرغم من أنه كان اإلمام  ، هو حفيد نبينا الكريملطريقتنا السلسلة الذهبية  في، الذي هو عليه السالم الصادق 

 ".بعلمي  يتم حفظ ا، وإال لماتصالي به بعد  يإنقاذ

 عز وجل، هللا  . يسأل الناس "ما هو هذا الوضع؟" على سبيل المثال ، ولكنها تأتي من هنا وهناك ال نريد أن نتحدث عن السياسة اآلن

. حتى لو قال األعظم ، فإن نصف المسلمين يتبعون اإلمام  كما قلنا.  ". هذا هو أعظم درس خذ درسا من كل شيء يعطي مثاال ويقول "

 . جداين حذر وا، يجب على اآلخرين أن يكون هذا

مهما كانت ال يهم ، تربية النفس . عندما ال يتم  شيخبما ال يرتبطون عند ونفسهم لم يتم تربيتهاال يعمل  هذا. وتكبر العلماء لديهم فخر 

نفسك ك ليس الرجل أمامك ولكن ل . أعظم عدوينال العار والخزي فجأة في أدنى مسألة والشخص  يزول، كل شيء يمكن أن  تبدو جيدة

. الناس مهانين  ونصبحي نفسهم يطيعون. مئة في المئة من الذين  . ليس هناك إمكانية أخرىمهانا تصبح  تطيع نفسكندما . ع داخلك في

 ءشيال ال يزال  الدنيا هفي هذ ان تكون مهانا،  . ومع ذلك يتبع ليكون مهاناشيء آخر لشخص كبير  هذان ال يهتمون كثيرا ولكن والعادي

 .نفسه خطأ ويكسر بشخص ال"فعلت ذلك"، عندما يقوم  المرء. سيكون أفضل بكثير إذا قال  في اآلخرة مهان كبالمقارنة مع كون

 



 

 

 

 

عندما  ابدو جيديم ". ألنه ال عال  الأكثر جماال عندما يكون في  ويكون.  التواضع شيء جميل جدا هناك بعض األحاديث حيث يقول سيدنا "

!"  أنا عالم " قائال متكبراالذي أصبح  على العالمولكن من الصعب جدا  ينمتواضع وايمكن أن يكون . الناس العاديينمتكبرا  العالميكون 

 الشيطان.  همخدعنفسهم ت. ة ذلك رؤي هم، ولكن ال يمكن يقول ذلكصلى هللا عليه وسلم  سيدناهذا السبب ل.  التواضع واظهارللمضي قدما 

تلقوا تربية ي". العلماء الذين لم لنفسنا هذا سيكون تحديا  " . يقولون يمكنهم التعامل معهاضع جميل وال . ال يعرفون أن التو يخدعهم

 . على هذا النحوالطريقة يفكرون 

" حتى  يقول الحقيقة ". في هللا حبيب . هو محبوب . الشخص الكريم  الكرم شيء جميل " الكريم صلى هللا عليه وسلم نبينا، يقول  أيضا

، قلنا  ". كما نقول الى صالحه حولي، فإنه بالتأكيد س . وبما أن هللا يحب ذلك الشخص البارع العالمهو أفضل من ، سقا فا الكريملو كان 

فقير أن يفعل الشخص ل. ماذا يمكن ل . الكرم جميل على الشخص الغنيخير  نهايتنا علىكون ت، ما هو مهم هو أن صحبتنا ذلك في بداية 

ون . في حين أن الجميع يحب فيد حتى نفسهال ي. ال فائدة منه على اإلطالق  والبخيل، فإن الشخص الغني  ذلك؟ ومع كريما حتى لو كان 

 عندما يرتدي الشخص مالبس يقولون. ه يحب الكريم الذييجعل اآلخرين يحبون الشخص  عز وجل. ألن هللا  الغنيالكريم  الشخص

 .العلماء األغنياء والتواضع يناسب ناسبه "، ولكن الكرم يناسب تال  ناسبه " أو "ت"

هم هم من ال مبرر لمن  ؟ "" ؟ من له ما يبرره ومن غير مبرر . معظم الناس يسألون "أتساءل من هو على حق يرى الناس العلماء كقادة

 : أيضا عبد هللا قدس هللا اسرارهمالشيخ موالنا ، ويقول  الشيخ دائما موالنا . يقولدب الطريقة ال يعرفون أ

سُوَل َوأُْوِلي األَْمِر ِمنكُمْ  َ َوأَِطيعُواْ الرَّ  أَِطيعُواْ ّللاه

نُكمْ "  ُسوَل َوأُْول ي األَْمر  م  يعُواْ الرَّ َ َوأَط  يعُواْ ّللاه صلي ت ذلك فإنكله على الرغم من  عاصياإذا كنت  بالذنوب : أنت مثقلاألمر  اأولو".  أَط 

، كذلك  . إن لم يكن ه إذا كنت قادرا على القيام بذلكمكنك تغيير، ي هلل عاصين  أمر اكان هناك أولوإذا  كذلك ، . إن لم يكنقوم بالدعاء وت

 :الشيخ  لموالنا. نصيحة أخرى  قلبكب، يمكنك رفضه  وال يوجد شيء يمكنك القيام به اإذا كنت غير قادر

 َوََل تََجسَُّسوا

. ال  مكتوب في القرآن الكريم ذا. ه التجسس أو االستماع إلى محادثة شخصين ممنوع -تعلمون  - التجسسمعنى ".  وال تجسسوا" 

. يقول  ، ونحن نقول الحقيقة ، نحن ال نخاف أحدا . دعونا نقول هذا علنا هللا بكل معنى الكلمة تعصون انتم. في هذه الحالة ابدا جسس تت

 . وإال، هناك درس في كل شيء. نقول ذلك السببهذا ل. وال يزال إخواننا يسألون.  هي نفسها الشيخ "قل الحقيقة وال تخف". حالتناموالنا 

يمسك الشخص الذي ال  الشيطان. دب الطريقة ؟ من خالل تعلم أتنا على خير نهاي كونت. كيف يمكن أن على خير  نهايتنانرجو ان تكون 

. بعضهم النار  وندخلويليست جيدة  مكل أنواع الخير وأخيرا نهايته ونفعليجنة الب ونالناس ملزم قول في الحديث الشريف "ي.  يتبع شيخ

، هذه األشياء التي تحدث )فيتو(  اآلن. " الجنةأهل يفعلون الخير ويصبحون من هللا سذا شاء إ، النار أهل عمل على العكس من ذلك يعمل 

به لم يعج الشيطان، ولكن  وذاك هذا، فعلوا الجميع األطفال و حافظوا على.  . واستفاد مئات اآلالف من الناس بدأت حقا بشكل جيد للغاية

القذارة  ىلقاو طعاموجبة المرء عد أ. إذا  وخفض جميع أعمالهم إلى الصفر متكبرين ونصبحي م؟". جعلهم . قال "كيف يمكنني جعلهذلك 

 . يأكلهس؟ ال أحد  يأكلهس من، فيها 

 

 

 



 

 

 

 

يعتقد أن كل شيء . ما تقوله نفسه . أيا كان نفسه . انه ال يتفق إال مع  نتحدث عنها هي نتيجة لعدم اتباع شيخ، هذه األشياء التي  هنا

.  . لقد أضر بالبالد كثيرا لناسل األذىبتسبب ي. نفسك المرشد  تجعلإذا حصل ي. هذا هو كل ما  هو نفسه هأن مرشدحيث بسبب نفسه 

. خدمة الدولة التي تبلغ من العمر ألف سنة لإلسالم هي من خالل  قة مهمةيرط. ال في كل ما يحدث خير، إن شاء هللا هناك  ومع ذلك

، وكان هناك  . كان هناك دراويش قة وكان لديهم شيخيرط. كانوا جميعا في الطريقة دون ب. لم يكن هناك سلطان أو باديشاه  قةيرطال

ألنهم كانوا ، تم منحهم  . على العكس من ذلك احترامهم م يقللوا منأيضا ول ل البيت. كانوا يحترمون أهلها ك ونهاحترموكانوا ي، طرق 

 . يظهرون االحترام الذي لم يظهره اآلخرون

. إذا أعطوا واحدا بسبب تفعل ذلك  ال قد؟ لك ما هو خير هل ترغب في ذلك إذا كنت غير قادر على جعله يصل إلى شخص ما فعلت 

، بال  . كما أعطوا حياتهم ودمائهم بال هوادة مئة بركة يعطيهم،  . إذا أخذ حياة واحدة منهم هللا مائة في المقابل يعطيهم،  احترامهم لهم

علم اإلسالم يبقى . فعلوا هذا حتى  بيتال أهل وفي سبيل،  سبيل النبي صلى هللا عليه وسلم في،  هللا في سبيل ا. أعطوه محبةب، و خوف

 .مرفرفا عاليا 

درس  ألخذالشيخ علي من سوريا(. هذا أيضا شيء عظيم  مشيرا الىإن شاء هللا ) ويحفظهمبلدهم لي السالم في أقرب وقت ممكن هللا يعط

، شعبنا  . اآلن عندما تقول مسلمالجبار هللا هذا  جعل لذلك ذلك ونستحقي ميعني أنه جبار.  لمدة أربعين عاماظلموا . هؤالء الناس ه من

، فإنهم  عن اإلخوان المسلمين حديثال. وفي  مسلم ال يهم ما هو ان المرء. طالما  نفسه مع الوهابيين األمر.  السلفيين كثيرا يحبونأيضا 

 السبب جعل هللا هذا ل. النبي  محبة. ليس لديهم شيء مثل  . هؤالء جميعا أعداء العثمانيين وهم قوميون عرب قديمون يحبونهم أيضا

 .موضة تدريجيا على هذا النحو على ال الناسهؤالء 

.  ، فوجئتسبحان هللا . والده في الشام  زمنفي  هاحظرتم  كتب السيد قطب : ذكر المشايخ الغرباء نت في ألمانيا العام الماضي وأحدك

. لو كانوا قد وقفوا لمدة شهرين آخرين دون قوا . ارتذلك . كتب هللا  فعل شيئا جيدا الجبارومن خالل يد  جباروهذا يعني أن هللا أرسل 

 . كان قد انتهىشيء و يترك، لم  القذارة بهذهالسماح 

ومن .  أحرقوهم وألقوا بهم هنا وهناك اخرجوهم ،.  ولي مقاموال  بيحاصمقام . لم يتركوا  ودخل الوهابيونالهلكى جاء هؤالء السلفيون 

. هللا ال يساعدك إذا  . ال تثق بنفسك هللا محاربة. لذلك ال يمكنك  هم حتى مع كل قوتهموفصلالصفر هللا هم لفجأة جع،  ثم كمثال لآلخرين

 . أن هللا لم يساعدكحيث . كنت أسرع منه  لم تكن على الطريق الصحيح

الرجل الذي مثل  هفسهو ن ا .هن الذين نتكلم عنهم، أولئك الذين يدعون اإلخوان المسلمين هو مثل الناس  مرة أخرى هناذلك دعونا نقول 

 : مرة أخرى نفس . الحديث عن السلفيين هاوأسس رقم واحد واليهود . هم يهود . نفس الشيء . نفس الهيكل في التنظيم . ال فرق عرفهن

. كله الكفر عالم ولكن  -ليس فقط اليهود  -ليهود . ا واليهود الشيطان. فاألشخاص الذين ال يرحمون هم من رجال  . اإلسالم رحمةالشيء 

 ".الكفر ملة واحدة  "

 الكفر ملهة واحدة

. كل من يضر المسلمين هم منهم وال أحد آخر.  أهل السنة والجماعة وال شيء آخر اآلن هناك كفر في العالم وضده".  الكفر ملة واحدة" 

. لن يكونوا قادرين ان يرتفعوا ،  نو، العثماني اإنهم ال يريدون تركي " الشيخ ذلك باستمرار لسنواتموالنا . وقد قال  انهم ال يريدون ذلك

. أكثر راحة بكثير إذا كنت ال  عاما 25. لقد كنت هنا لمدة  هذا السبب هناك مشكلة جديدة كل يومل".  ارتفعتإذا  اعلى اتخاذ موقف ضده

 . األخبار لفترة أطول شاهدت

 



 

 

 

 

. يعتقدون  . ألن كل واحد منهم يفكر بشكل مختلف مائة سنة على أي حاللعندما يفعل العرب شيئا تجاه بعضهم البعض فإنهم يقاتلون 

الكفر وال شيء  ونخدمي فهم،  اليهود ونخدمي سواء كانوا".  شيء فهمتنت أو شيء فهمأ.  . قرأته أنا أعرف القرآن الكريم : "اء ذكياانهم 

. كما قلنا،  ال يتبع شيخا وطريقة غير قادر على تعلم األخالق اإلسالمية الشخص الذي.  والذكاء لمسلميناالوعي ، هللا يعطي  ك. ولذل آخر

 ما يسمى.  يقولون "أوروبا" على أية حال نذهبوي، يتم خداعهم و شيئا آخر ونكوني. عندما  علماء يكونونعندما  متكبرين ونصبحي مفإنه

 . أوروبا

إلى أوروبا ألن المال كان  ونيذهب ، أتراكنا . في الماضي خمسة بنسات ون. ال يستحق غرقت أوروبا بقدر ما يمكن على أي حالوقد 

هناك وال يمكن أن  يعلقون. ولكن الفقراء  ضجيج وال شيء آخر،  قذارة،  مخدرات. انها مجرد  . اآلن ال يوجد أي أموال متبقية هناك

حياة جيدة  ناشيخيعطي و. الوعي واإلدراك جميعا عطينا يهللا يجعل نهايتنا على خير . . هللا  من هناك العودة. ليس من السهل وا يعود

 . الفاتحةتعالى  هلل . معا نكون. دعونا  إن شاء هللا واحد منهم، لن يترك  سالمال عليهمهدي ال يظهر. عندما  وطويلة

الحقانيموالنا الشيخ محمد عادل   
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