
 كونوا مع هللا

 رسولنا على والسالم الصالة . الرحیم الرحمن هللا بسم.  الرجیم الشیطان من با� أعوذ . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 هللا عبد شیخ ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد
 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني الفائز

ال .  الناس تنسى،  األشیاء التي نعرفھا ذكرتت الصحبة حتى لو كان. إن شاء هللا طریقتنا الصحبة والخیر في الجمعیة 
 سمعی على نحو أفضل عندما یفھم المرء.  ولكن ال ضرر فائدة لھا.  األمور نفس سمع المرء حتى لو یوجد أي ضرر
 . مرارا وتكرارا

 وكل ما جمیل ونھقولی كل ما.  األولیاء وطریقة الصالحین طریقةإنھا .  النقشبندیة الطریقة يھ،  كما تعلمون ، ناتطریق
 یتعارض مع شيءأي  یقولال  م، فإن أیا منھ تماما الیس مفھوم في بعض األحیان ھما یقولون إذا حتى.  لطیف ونھذكری

 . وال شيء غیر ذلك هللا تعالى ھقال ماب نمرویأ.  الناس أو الشریعة

 ھناك من لیس. محرج   ال یوجد شيء أساسا الشيء ولكن بعض ةمحرجبدو توالمشایخ  بعضعن  قصص یقولون أحیانا 
. ھناك ھنفس یرى على ھذا النحو فھمھ الذي الشخص.  ھمب هللا ھاظھرا الطریقة التي بعكس أو الذھاب دنىاأل الىنزالق ا  

بالتأكید . ة قل الحقیقیونولكن  نومرشد أنھمیدعون كثیرون .  اآلن مزیفینالعلماء الو المزیفین المشایخ من الكثیرھناك 
الشیطان .  شیخلل ویسنده عیب یقول ان ھناك الشخص الذي.  الحقیقي، المرشد  الشیخ خاطئ مع أي شيء ھناك لیس
 نبینا منذ عھد ،طول كل . وتقصیره  ذنبھ بسبب من ھذا القبیلاه یرو،  بشكل غیر صحیح لھ شیخال قالھكل ما  یفسر

 عنھم یقولون "، من ھذا القبیل وذاك قال ،ھذا قال ذلك ،  ال ". الحقیقیین المرشدین و المشایخ خطأ مع ھناك لیس ، الكریم
 كاملون .أنھم  في حین . خاطئ األمر یبدو ونجعلی،  مقلوبال معناھابسبب و كالمھم ونؤیقر أو.  ال یعرفون

لكي  قصصال ترويأنھ یجب أن  ھذا یعني.  في القرآن الكریم یقول"،  صالقص فاقصص ".  هللا أمر ھو القصص قص
،  ذات مرة.  الطریق الصحیح انھا تشیر الى". كما  هللاجنود  والحكایاتقصص ال "قال الكریم  نبینا .ادرس الناس یأخذ

 . ینروشھمال وأھل هللا األولیاء على بعض اشتكى.  الخلیفة كان قریبا من"  یعرف نفسھ ال "رجل الذي 

ھؤالء الناس  أنخلیفة قال لل.  نوري محمد ىدعی صالح شخص وكذلك، شخصان ،  البغدادي جنیدحضرة  كان بینھممن 
 الناس من ویحمي أمر هللا یتبع،  خلیفةال أنحیث  الطریقةمثل ھذه ب نھمع تحدث. وزنادیق اإلسالم مع ونیتعارض كانوا

 رأسيقطع ا "،  لاقو نوري محمدحضرة  قفز ، الخط في ونبینما یقف ."رؤوسھماقطعوا "على الفور ، أمر ، و ھذا القبیل
على  ساعة أخرىلمدة  یتعبدون قدأجابھ "  ؟" لذلك ھناك حاجة بینما لیس أوال تقفز لماذا "،  الجالدوتساءل  ." أوال

 ." األقل

، "نوكأنھم صالح نبدوی على ما یبدو.ھؤالء الناس لیسوا ".للناس درس  یكون بمثابة بحیث الجالد في قلب شیئا هللا وضع
 الى ارسلھم. سیمتحنھم .  شخص أي على كلمة اعتمادا ال یمكن أن یقرر،  خلیفةال ھو ألنھ.  خلیفةذلك لحضرة الشرح 
كان .  یحدق لفترة من الوقت بدأ مقدسال.  بعض األسئلة ھسأل اإلسالم شیخ.  ھم، الختبار اإلسالم شیخ، عالم  أفضل
 شیخ لأس . األسئلةأجاب على جمیع و رأسھ انحنى ثم . یساره الى كان یحدق . خمس عشرة دقیقة لمدة عشر الى یحدق

 "؟ ماذا حدث . لمدة ساعة ایسارو ایمین حدقت كنت ؟ لفترة طویلة انتظرت لماذا علیھا ولكن أجبت.  جدا "جید،  اإلسالم

الى  نظرت. "ال أعرف  أنا قال " ."؟ اإلجابة على ھذا ھل تعرفعلى الیمین  المالكسألت  ، الى الیمین نظرت " : أجاب
. عنھا  تعرف اإلجابة المالئكة ال صعبة حتى أسئلة اانھ ". ال أعرف " قال أیضا . الیسار المالك على وسألت الیسار

ال أعرف. " ؟"، فأجاب تعرف اإلجابة أنك الھل تعني " سأل عندما. " اجبت لذلك قلبي إلى هللا ارسلھا . قلبينظرت إلى "
 ھیجعل هللا،  ال یعرف حتى لو كان . الحقیقة الناس یقولون ھؤالء یجعلهللا  ."الصحیح  الجواب هللا أظھر .لي  هللا ارسلھا

من  لیسوا ھؤالء األفرادكان  إذا"  اإلسالم شیخفقال  ؟بھم " تعتقد ماذا ؟م ھ من " خلیفةال سأل.  فضلاألو صدقاأل قولی
 ". مسلم ال أحد إذا،  المسلمین



 على اإلطالق ال حاجة.  اآلن أي احترام لم یعد ھناك.  اآلن لیس مثل.  حقیقةاللمعرفة ول احترام، كان ھناك  في الماضي
،  وحوش الذین أصبحوا ھمإن. ن ییغیر إنسان اآلن لقد أصبحوا.  بعد اآلن البیت أھلالنبي و أعداء ھم منالناس  قوللل
 باعق إنھم.  على أي حال ذبابة ونقتلی ھمنأك اإلنسان إنھم یقتلون.  قول لھملھناك ل ال داعي.  متوحشینالذین أصبحوا و

 وھم فقط طالما أنھم یرضون نفسھم.  احترام الدیھ ولیس نطاق السیطرة ت عنرجخ األمة، وذلك ألن  األمةھذه ل هللا من
 . زمانال آخر فتن ھذه ھي.  للمسلمین المتاعب هللا لذلك ارسل، ھم نفس في خدمة

 

ھذا الوقت  سیكونون محفوظین ".،  ھذا الدین من واحد في المئة ونفعلی في آخر الزمان الناس"إذا كان  قال الكریم نبینا
 ال یجب أن.  سبیل هللا في ، الطریق الصحیح على علیك أن تكون ، ولكن جدا إنھ وقت فضیل . لائالفض لدیھ الكثیر من

أن  في كل مكان نرى.  الحقیقة قبول تحتاج إلى.  ةوحشمتال نفسك ورغبات تكمتع یجب أن ال تلبي.  والرسول هللا تحدىت
 على استعداد نھمإ،  شيء أدنىلھم  یقال عندما . الحقیقةب ونلقبی الو عن نفوسھم أي شيءبأن یقال  ونسمحیال  الناس

 . بل في العالم بأسره،  أو البلد المنزل فقطلیس ،  حرقلل

سیئ  رجل ھناك. وا دمرو واأحرق في الماضي كیف أن الناس نرى.  تردد دونب یحرقون قد. النفس  مثل ھذه الناس لدیھم
 مكاناكانت  روما.  ھذه األوقات مع بالمقارنة ءشي ال ھذا. من أجل نفسھ روما  كل أحرق الرجل. ن ، نیرو السمعة

 إذا.  أصغر مكان كان). الشیخموالنا  التي یعیش فیھامنطقة ال( بیكوز تقارن یمكن أن ال.  سنة الفین قبل تكان .صغیرا 
الفرص على  شخص حصل اذا وقال "،  الشیخموالنا قال ذات مرة  .من أجل نفسھم  العالم كلھ ونحرقسی،  الناس استطاع

 ". فرعون ونسیصبحالجمیع ،  فرعونحصل علیھا  التي

 یمتد الذي النسل من جاء.  العرب من بین نسل أنظف الكریم نبینا نسل.  الناسأفظع و أسوأ من وسط الكریم نبینا جاء
بمتاعب بقدر  نبي أي لم یمر " قال الكریم نبینا . األلم الكثیر منب تسببوا أولئك الذین حولھ ولكن.  السالم علیھ آلدم طھارة

 ما مررت أنا ".

كان حفظ القرآن). ( حافظ كان مسعود بناهللا  عبد.  الكریم نبینا معجزاتو كرامات من حكي قصةن مرة أخرى دعونا
رجل  عن الكریم النبي بحث،  الرحمن سورة نزلتعندما  . قویة ذاكرتھ، وكانت  القرآن الكریم قراء من أفضل واحدا
 .أحد  مم یتقد؟" ل المشركین بین ھذه السورة ویقرأ یذھبسمن  متسائال " شجاع

 لم یتقدمو مرة ثانیة الكریم نبینا لأس.  بتلك القوةلم یكن و، قصیرا ، ضعیفا ، ا صغیركان و . مسعود بناهللا  خرج عبد
 ، مرة أخرى أحد لم یتقدم عندما . للمرة الثالثة سأل) هللا علیھ وسلم صلىالكریم ( نبینا . مسعود بناهللا  خرج عبد.  أحد

 . دون خوفب قرأ . ھناك قد تجمعوا قریش أھل أسوأ رأى أن. " ھناكھا اذھب وأقرأ " قال لھ

 نبینا .یبكي  بالطبع،  ھذا الوضع في الكریم نانبی إلى جاء . أیضا أذنھ قلع وكان قد.  ھربوكذلك ض أذنھ سحبجھل  أبو
 . في ھذه الحالةھذا الرجل ضحك وت نتأ،  یلجبریا  "  قالیضحك و سالمبریل علیھ الج رأى.  للغایة انیحزكان  الكریم

 . سالمبریل علیھ الج قال"،  مرة أخرى ضحكوسأ ما ھو آتأرى  "؟ " یھتضحك عل شيء ھل ھناك من

 أنت "،  مسعود بناهللا قال لحضرة عبد  الكریم نبینا.  الجرحىالقتلى و، كان ھناك  غزوة بدر وقعت عندما،  بعد ذلك
أنھ  هللا حكمة. ومن كذلك " جھادسیكتب . ه تجد الشخص الذياقتل  " ، وقال غریبة صغیرة حربة اعطاه ."ایضا  ذھبا

 . ھأنفاس في آخر ملقى على األرض أبو جھل وجد

 كان جھل أبو،  مثل التنین ألن الرجل.  في نفس الوقت خائفوھو  ، من مسافة بعیدة د حدًقمسعو بناهللا  حضرة عبد
 ،لصاحبك قل ؟ ھذا أنت" قال  ، أبو جھل آهفلما ر.  في القرآن الكریم أیضا ھذا.  أنفھ في حربةالب تمسك.  قوي جدا رجل

. موسى أخي فرعون أسوأ من يفرعون " قال ھذا الكریم نبینا فلما سمع.  تھوفا عندحتى  قال ھذا. " منھ أكثر اً أحد ال أكره
 الناس .من  ھذا النوع وسط في الكریم نانبی كان،  ھناك ". یموت وھو " آمنت " فرعون قال



ال ،  من أجل ال شيء ھو كل ما تفعلھ.  هللا مع كنفقط  .ستحصل  المظلومین لعنة.  أفضلكل ما ھو  یفعلوجل  عز هللا
 تعانيك سولكن، المظلومون یموتون في ھذه الدنیا ویرحلون  . نفسك واآلخرین ستؤذي.  هللا مع تكنإذا لم ،  جدوى منھ
 . األموات واألحیاء . األولیاءوالصحابة  احترام جدا من المھم . أیضا في اآلخرة

.  على قید الحیاةاحترامك لمن ھو  بقدر میتالمسلم تحترم ال علیك أن.  ھذا الموضوع حول األحادیث من الكثیرھناك 
الفاحشة الشریرة و، وتفعل ھذه األشیاء الشخص أن تأخذ رأس  یوضع الشخص ویُغطى بأدب . ، القبر حفر عندما یتم

السنة  ھلأ وھؤالء ھم . حقیقي مسلم ككون التفریق، نحن بحاجة إلى  ھنا.  الشیطان بل من اإلسالم من لیست المقابرب
 إلى سیذھبون اثنین وسبعین، ة واحد الناجیة. ثالثة وسبعین فرقة  "سیكون ھناك، یقول  الكریم نبینا. راً � شك جماعةوال

 . معھم وكنحاول . األكثریة مع الصالحین الحمد � السواد األعظم ".  يھ الفرقة وھذه.  جھنم

 

 

 الحسد ، الكریم لنبینا وجل هللا عز یقول . نھم في ضاللإ.  في ھذه األیامكبار العلماء" " ھؤالء الذین تسمونھم ھناك 
 عالمنحن بحاجة إلى إیجاد ".  شراعالجزء ال لحصول علىاأیضا  انھم یحاولون . ھل العلمألتسعة  یتأعط.  عشرة أجزاء

 عالمال.  حقیقيال عالمال ھو الطریق الصحیح یدل على الذي العالم .المصلحة فقط  علماء ھم ونحسودال علماءال.  حقیقي
 یظھرونسھؤالء الناس مثل  ":  شریف أن حدیث ھناك مرة أخرى . سیئ عالم ھو من أجل المنفعة آخرتھب الذي یضحي

من  ونتحدثیس مألنھ، ولكن  عندما یتحدثون أفواھھم من تدفقسی والعسل،  جمیل ثوب یرتدونس حیث زمانال آخر في
 مكانھم جھنم ".،  منطلق المصلحة

 لتجارة أفضل األوقات نحن نعیش.  زمان إنھ آخر،  نقولكما .  هللا سبحانھ وتعالى یظھرون ارادة  الصالحون العلماء
 شاكرین علینا أن نكون.  ھذه األوقات في، خلقنا  الحمد �.  الزمان آخر أمة أن یصبحوا الناس یریدون معظم.  اآلخرة

ھذه  في هللا كخلق؟ اشتكى  ماذا لو.  كل وقت یشكو،  یشكو أن یعتاد الشخص الذي.  لیست جیدة الشكوى.  كل حال على
 وتستمر . ھذه األوقات عیش فيوست،  ھذه األوقات فيك خلق.  الكریم نبینا إلى زمن یأخذكلن و،  األوقات

، ال  تتمرد ال . الطریق السھل ھذا ھو . آخر حاجة لشيء ولیس ھناك ا�ب ثق. ا الزمان ھذ عرف قیمةا .كن مرتاحا  لذلك
" كُل آٍت . مؤقتة؟  على أي حال يما ھ.  موافقة عندما یكون ھناك بسھولة تمرس. وتصدر ضجیج  ، ال تبكيتشتكي 
 یقترب . كل شيء یعني" قریب 

، مكان آخر إلى الذھاب ننوينحن ذھبنا إلى ھناك. و الذھاب إلى مكان كنا نتحدث عن،  الیوم أربعة أشھر من أو قبل ثالثة
كل آت ،  خمسین سنة أو أربعین بعد ، بعد عشر سنوات ، سنة سواء بعد . قریب آت كل . أیضا وعدناذھبنا إلى ھناك و

 عذبن،  الناس بقیةمثل  أیضا كوننیمكن أن  ان�  . الشكر � . ك الحمد.  ھذه الطرق أنھ منحنا هللا دعونا نشكر قریب .
 شرف،  ممتلكات نتعدى على تجعلناال  اللھم . أحدا نعذب جعلنات ال ماللھ .یدعنا نقوم بذلك  لم � شكرال.  أنفسنا واآلخرین

 والسالمة واألمن اللطفب دائما نعیش نرجو أن.  كل الشرور نع یبعدنا نسأل هللا أن.  إن شاء هللا اآلخریندماء والحیاة و
 . ومن هللا التوفیق . إن شاء هللا

 الفاتحة .
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