
 من أجل ماذا ُخلقنا ؟

 ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . الرحیم الرحمن هللا بسم.  الرجیم الشیطان من با� أعوذ
 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا أبو أیوب األنصاري ، مدد . .دستور  ، الحقاني ناظم شیخال ، الداغستاني الفائز هللا عبد شیخال

 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ .

،  واؤجا، لماذا  یفعلون ذاما ال یدركون معظم الناس؟ ه الدنیا ھذ القیام بھ في یجب علینا ما الذي.  إن شاء هللایبقي ھذه المجالس  هللا
 ھذا؟  نعیش ذامالو نحن موجودون لماذا .العلم ھذا ھو ،  ھناك . ذلك معرفة حتى نتمكن منه الدنیا ھذ الى هللا ارسلنا. یرحلون  ولماذا

 . ولكن ببطء على الفور یمكن تعلمھ ال

رحم  یغادر الجنینعندما ". المھد إلى اللحداطلبوا العلم من  " معنى طلبوا العلم من المھد الى اللحد ".إ " ، الحدیث ھذا السبب جاء فيل
 یصبحعندما  ، الواقع في . رىت أعینناأن  نعتقد .تھ والد عند حفتی الطفلعین  حجاب.  الوقتمع مرور یتعلم و ببطء التعلمیبدأ ،  األم

 یصبح تُرىأن  التي تحتاج إلى تلك األشیاء،  لناظرلالحقیقیة  العین. یغلق  الحجاب ھذا یوما أربعین بعد، أشھر  بضعة الطفلعمر 
 یتعلم ثمومن  . ھاب نرىو ببطء العین األخرى فتحت . الحقیقة عالم في األعمى مثلنصبح ، عمیان نصبح ،  بعض األحوال في  . مغلقة
األئمة ،  المعلمین،  بعد ذلك . مرحلة الطفولة بدءا من أطفالھم یعلمون. ذه الدنیا ھ إلى جئنا لماذا األوالد تعلم سربعض األ.  ببطء

 . ھذه المھمةیكملون المرشدین و

هللا  خبرناا فعل مان لھ شاكرین أن نكون.  لھنكون شاكرین و شكرهن أن یمكننا بحیثأرسلنا  ؟ه الدنیا ھذ وجل الى هللا عزأرسلنا  لماذا
كأجمل  ، الوضعفي ھذا  ناخلق ألنھ هللا نشكر یجب أن.  عبادةلل عملنا إنھ،  عبادة أیضاوجل  عز هللا بھ خبرناا فعل ما. وجل  عز

 . األغلبیة، ھم  المجموعة األخرى. ا حتاكون مرسی هللا وجودب ویؤمن شاكر، ھو الذي یعرف  الشخص.  كل الخلق من بین إنسان
 . للجمیل ونناكر إنھم،  هللا حكمة كانت مھما

 . العروض الكثیر من ، النعمالكثیر من ،  الكثیر من الفوائد أعطانا من أن هللا، على الرغم  ینكرونھ الذین ھناك الكثیر من الناس
 یقومون بھا األعمال التي.  أبدا راحة البال واجدی أن ھمال یمكن . مستمرة خسارة وھم في. وجل  عز على هللا یتمرد ینكرهالذي ال و

مفیدا  أنھ لیس طالماغیر مفیدة  أشیاء فعلسی،  األعمالأبرع و ،ة خبر أكثر، ا علم یكون أكثر یمكن أن.  التي ال داعي لھا األعمال ھي
 . نفسھل

 كیف ".  االحترام الكثیر منحصل على و ، جدا كان كبیرا ، جدا كان محبوباأنھ حیث ،  في اآلخرة الدنیاإلى  نظر إلى الوراءسی
، الدنیا  هھذ في الناسمثل ھؤالء الوصول إلى  ال یمكنك حتى.  سیقول " أنني ارتكبت خطأ یعني ھذا ؟الحد  ھذا إلى وصل األمر

عندما  من حولھم أحد ال یبقى ولكن ". ذلك وأنا ھذا أنا " ألنھم یقولون مب منھاقتراإل ال یمكنك.  حولھم من حمایة دوائرة عشرلدیھم 
یأتي  عندما بالنسبة لھم فمن الصعب.  في القبر ھذا مثلأن یحدث  السھل على الناس لیس من.  في القبریجیبون ثم سومن  .ون یموت

 نكر وكان قد.  عن أي شيء أي فكرة ال یعرف؟" بالطبع  ربك ھو من،  اآلن لنا قل "، ون سألیو في أیدیھم عصي مع منكر ونكیر
 . كل شيء

في كل  ... السؤال الثالث،  السؤال الثاني.  رأسھ حطمتسیتم على رأسھ و سیُضرب بعنف ، سؤال كل عرف اإلجابة علىی عندما ال
 ." ذلك وأنت ھذا "أنت ینقائل في العالم األعلى رفعوه الى الجمیع.  ھانیُ س،  تعذیبو لؤمب ھمع سیتم التعامل، شيء  أي ال یعرف وقت
حتى في  ھذا ھو الحال.  أي احترام تجد ال، وغیر معروف  أنت حیث یعرفك ال أحد . أیة قیمة لدیكلیس حیث  ھناك أماكن ولكن
ال جدوى  ذلك ، ولكن یرید بقدر ما التباھي ھیمكن، فیھ  غیر معروف مكان ما الى ھذا الشخص ذھبإذا ،  على سبیل المثال. الدنیا 

 ة .مھم تلیس الدنیا . ذلك المكانالمھم ھو و.  في القبر لھا قیمة من أعمالھ ال شيء.  یعرفھ إذا كان ال أحد ھمن

إن شاء  ":  البنھ والدتھ دعت.  جمیلحصان  على مھیب رجل مر.  مع والدتھ كان یجلس األولیاء احد، الماضي في ،  هللا حكمة إنھا
أنت  " ھالعن یتمامرأة  مرت،  وبعد ذلك بقلیل ".ھذا  أن أكون مثل ال أرید،  ال سمح هللا "، الولي  أجاب ". مثلھ تصبح عندما تكبرهللا 

 ."ھكذا  هللا یجعلني " الشابفأجاب  ." ھكذایحرج  ال هللا"  البنھا األم قالت ھذه المرة "!ین سرقت نتأ!  الزنا نترتكبی

والتي  . ذلكمثل ي نجعلیال  هللا قلت.  استبداديو جبار، متكبر  ھو أوال مر الشخص الذي "، الطفل؟" أجاب  ماذا تقول" سألت عندما
 عالٍ  ومقامھا صابرة كانت.  هللا نظرفي  ممظلو ، مثلھا أكون قد قلتلذلك  . السرقة وال زنىال م ترتكبل. مرت ثانیا كانت مظلومة 

 . سیئة أنھا تبد حتى لو،  لیست سیئة والثانیة ا . بدو جیدی حتى لو كان، ا جید م یكنلول األ".  هللا في عیني جدا

 لنا الرسول الكریم ما یقولھ وأن تفعل،  هللا أمرنا تفعل ما أن نظر هللا .في  اأن تكون جید،  وهعرفیو وهتعلمأن ی یحتاج الناس ھذا ما
لن  حقوق اآلخرینیتعدى على و یظلم الشخص الذي . للناس الراحة یجلب،  صعب أنھ كان یبدولو  حتى. للمرء  یجلب الفرحوھذا 

 . أیضا من حولھ على تؤثر الشخص ھذا ظلمة.  أبداالراحة  یجد



  . العددنفس ب ایضا ولیاءاأل. مئة واربعة وعشرون الف نبي  جاء . نبيعلى قدم  ليو كل . مثل ھذه األمور لتعلیم األولیاء هللا ارسل
 ،ون تمطر بھم، بھم ترزقون .  الحدیث أیضا فيھذا  وقد قرأنا.  االربعین مھ ، الكریم نارسول كما یقول ، أعلىالذین ھم في مرتبة 

 . الحدیث النبوي الشریف ھو ھذا .م بدونھ أن یكون ال یمكن .بھم تنصرون 

: "إنھم قال .  الكریم نبینال الشریف فمال خرج منی جمیل كالم انھ ." یوجد ال أو یوجد" ، القول إلى یونالوھابی ونیسم للذین داعي ال
 قرب ، في النھایة .م بدونھ كونتال یمكن أن  الدنیا ." مكانھ یأتي شخص آخر، وعلى الفور  واحد منھم ینتقلعندما  . شخصا أربعین

ال وجل أن  عز هللا نرجو من.  والخائنین المشركین على حلسییوم القیامة و .كذلك  یبقوالن ،  مسلم أي ال یبقى، عندما  یوم القیامة
الشخص  نتوقع أن،  الحمد � .ضعفاء  داعب ألننا یوم القیامة ستشملھم أولئك الذین بین یجملناال  نرجو أن.  إن شاء هللا منھم جعلنای

 . حالة جیدة في بالتأكید سیكون شیخ یتبع الذي

ھذه .  الكریم نانبی طریق نتبع ناأن هللاشكر نو،  نحن مسلمون. ین مسلمأصبحنا و،  المحاسن كلھا لناوقدم ،  إنسان خلقنا وجل عز هللا
.  الناس خائفون.  كل یوم ون ذلكوتسمع لیست سھلة ھذه األوقات.  على نطاق واسعالفتنة واالضطراب و،  زمانال آخر ھي الفترة
 . الكفار یكون على والشر علینا خیرال، یكون  شاء هللاإن ؟ سیبقى  ذاما،  ماذا سیحدث: ون منفعل الناس

 شیخ ھو الشیطان یقولون.  حقیقي مرشد خلف حاجة للذھابب ھذا الدین الناس الذین ھم في.  الدین النصیحة .أمر  ھو النصیحةتقدیم 
إذا  " قولالشریف ی الحدیث،  أخرىمرة .  في كل مكان حوضبوینظر إلیھ و،  في ھذه األیام ھذا واضح جدا ویعتبر. لھ  شیخ من ال

 ". شفقة شعر بأيأن ول . الجحیم جمیعا إلى لقي بھمسأ،  مسلم واحد والسماء األرض قتل اھل

 والكثیر من األحادیث ھناك الكثیر من. آلرائھم وفقا  فتاوىال یصدرونانھم . "ر كاف أنت " ینقائل المسلمین قتل كل انھم یحاولون
 . خالف ذلك لیس من الممكن.  بشكل جید للغایة ھممعلی الشیطان.  الشیطان ھو ھمشیخ لذلك؟ مین مسل مكونھفھمھم  أین ھو.  اآلیات
 بالتأكید يھو،  الشیطان من خالل بالتأكید يھ.  في اإلسالم كونت أن الشریرة األعمال یمكن لھذهال  ،ا القیام بھ التي یتم األشیاء
، ھذه الطریقةالى  واتعالخواننا المسلمین: نقول إل ھذا السببل. ا مسلم وال یمكن أن یكون مستحیل ھذا.  الشیطان اظھرھیي تال الطریق
لیست  ھذه.  فعل الخیر بنیة ضرربال قمتم قد ونكونتس .ونھا عرفتال  الطرق التيوال تذھبوا ابدا الى  ، الطریق الصحیح عن ابحثوا

 . أیضا محاسبة لھھذا . م نفسكأ قتلب محفوظین كمأن واعتقدتال . لعبة

حیث  ذلك الكھف إلىاذھب  " ىقال هللا تعاللذلك  ." أولیاءك من واحد أرني ، "ز وجل ع هللا من طلبذات یوم موسى علیھ السالم 
قطعة و مع وسادة ، ھناك جسد وجد . الكھف ، دخل قمة الجبل الى صعد، ذھب . " ھناك هتجدس،  عندما تذھبا . شخص م یوجد

 تھوساد عن سأسألھ أنا أیضا.  ھا ھو" هللا وقال ." يول طلبتكنت قد  " ، قال السالم علیھ موسى.  نفسھ لتغطیة المالبسصغیرة من 
أن  یعتقدون ھؤالء الناس ھل.  سیتم استجواب انھ حتى.  لیھو عن ھذاوجل قال  هللا عز".  وفقا لذلك الجنةھ دخلأسو ، القماشقطعة و

 الجحیمنت في أ،  ذلك تإذا فعل ." نفسي فجرت،  نفسيقتلت  " ،بسعادة  رفكی إنھ ؟بدون سؤال اآلن  تركتسیقومون بھا  كثیرةأشیاء 
 . إلى األبد الجحیم ھم فيإن. قصد  ذلك عن یفعلون ، ال. ین مسلمال دم تنتھك، أنت  بقصد أو بدون قصد.  األبدي

.  ذلك الوقت منذ على الوصول ینقادر الجماعةو اھل السنة الكریم نانبی طریق، الطرق  ھذهمن خالل .  مھمة الطرق ھذا السبب ھذهل
إذا .  على أي حال األولیاء ونقبلیال  نوالوھابی.  الجماعةو السنة أھل من انھم جمیعا.  السنة والجماعة أھل لیس من وليأي  ال یوجد

ولكن  ، مقاماتبال ونھتمی،  هللا حكمةب،  بیروت في ونالموجود.  أولیاءلیس عندھم  ، الصحابة ونلعنی،  المجموعة األخرى تذكر
 الخامس . لمذھبل ونینتم إنھم. السنة والجماعة  أھل خارج إنھم . أیضا ممسارھ إلخراجھم عن أخرى وسیلة وجد الشیطان

 ما یقولھ معظم ونقبلیال  م، ألنھ السنيالمذھب  خارج ونعتبری إنھم. الخامس  ھبالمذفي  مھ ربعةاأل المذاھب خارج أولئك الذین ھم
ج ان فیھم حبمو بدءاالفھم  ال تسیئوا. السنة  أھل ھم منجمیع،  ھنا متراھن مم الكثیر رغم أن .كذلك  أولیاء لدیھم لیس.  الكریم نارسول

 . والي بیرم حاج تماما مثل ھو أیضا يلالوھذا . السنة  ھلأمن  جمیعھم،  ليوباكطاش 

قاموا ،  باھظة الثمن مناطق في كان ألنھ أخفوه.  في السوق مقام كان ھناك على ما یبدو،.   بیروت في منطقة التسوق كان ھناك
ھذا  تم تدمیر،  إلى ثالثین سنة قبل عشرین،  الحرب عندما وقعت . لعدة سنوات غیر مرئي كان.  فوقھ بناء واوبن ، ذلك ھیومبت

الضیافة ،  االحترام واأظھرذھبوا و . منا واولیس خامسال ھبالمذ من سادة مھ منتحدث عنھ نیذال أولئك . تحتھ ظھرالمقام المكان و
 . ھربواو تركوه، لذلك  جماعةوالالسنة  اھل من أنھ كان اكتشفوا ثمومن  ... لیال ونھارا ھناكتكریم الو

 من أولیاء وجدیال :  اآلن وافھما.  لفترة طویلة كانوا یبحثون على الرغم من أنھم ھفھم ایستطیعو مل. وه لم یفھم.  حكمة عظیمةه ھذ
بھذه  الناس یدخلون إذا كان ھؤالء أي شيء ھل سنخسر. لفائدتك  یكونوس،  ھذاب آمنوا.  ھنا منیخرجون  دائما ولیاءاأل.  بینكم

في الطریق  الذي ھو الشخص لھ.  الصحیحالطریق  الجمیع إلى یأتي نرجو أن.  أكثر احترسن،  على العكس من ذلك ؟ الطریقة
 .الھدایة  إلى ھذا الرجل جاء إذا وفرحین ءسعدا ونسیكون لكن الجمیعو .لیس محبوبا ؟  الحي الذي یسكن فیھ في یكون محبوبا الخطأ



السبب  ھذال .الھدایة  إلى جمیع الناسأن یأتي  لصالحنا،  بالنسبة لنا.  سیكون من دواعي سرورناوالمحیطین بھ ھو و اظوحفمسیكون 
 . ھذه القصص نروي

من ناحیة  ". أولئك الذین یفعلون لعن هللا.  أصحابي واتلعنال  " یقول.  الكریم نارسول، وطریقة  الطریق الوسط ھو الطریق الصحیح
بھما  تضلوا ما تمسكتمتركت فیكم أمرین لن  ". " معنك سأرحل أننيحیث  ثقتي مھ يبیت ھلأ. ي بیت ھلأ واماحتر " یقول،  أخرى

 ذلك . عندما یحدثایضا  یسر النبي.  الكریم نانبی التي أمر بھاوامر األ، و كال الجانبین أن یطیعنحاول ،  ھنا .وأھل بیتي"كتاب هللا 

 محبة ھو تھبحاجة لمعرف أنتمما و الصحبة بدایة ما قلناه في. الدنیا في  ھو ھدفنا ھذا،  ھناك.  یحبناهللا و،  یسر هللا،  النبي یسر عندما
 في كسیر من خالل يلك ھ تھممحب.  لك تھممحب ھو مھم ھو ما.  كونحبی لكنھم ال ھمإذا كنت تحب لكال قیمة .  لنا والرسول هللا

 . حبھمھدفا ل أن تكون بھذه الطریقة یمكن فقط. وك ایاه موعل وه لكظھرا، الذي اخبروك عنھ  الطریق

حضرة  أیضا فقراء ونشملوی. ذلك مثل و التصوف ویدعون یقولون.  جدا ینانسانی بعض الناس . یفعل ال ؟الجمیع  هللا یحب الأ
من  واحدة فقط ون صورةظھری.  المثنوي في ھؤالء األشخاص على جدایقسوا  الرومي في حین . في ھذا جالل الدین الرومي موالنا
 ال یحب إن هللا " یقول أیضا القرآن ، ال. لطیف  شخص انھ ونعتقدی المتحضرون. یدور  أو درویش وكأنھ یجلس حیث لوحاتھ

 ؟ یحبھم أن یجب لماذا". الكافرین

أھل  خارج الذین ھم ھؤالء األشخاص ، ھناك . یفعل ال؟  ھحبیب ال یحترمون الذین ھل یحب.  الكریم نارسول ویھینون ونیشرك ھمإن
، الجماعةالسنة و أھل أوال ھم هللا سیحبھم نالذی األشخاص. هللا من قبللذلك لیسوا محبوبین .  الكریم نبینا ونحترمیال  الجماعةو السنة

 . النبي الذین یحترمون

 الأنا  "، عز وجل هللا  یقول. وجل  هللا عزعبادة ب ونقوم ، الكریم نبینانحب ل ُخلقنا لقد؟ لماذا ُخلقنا .  لھذا الموضوع ملخص ھذا ھو
جمیعنا إن شاء  .مھمة  ھذه التوصیات . بكثیر أقوى یعنيمتین القوي و یعني القوي.  متینالوالقوي ھو  هللا ."ممنك أكال وال شربا أرید
.  إن شاء هللا الكریم نبینااحباب نرجو ان یزید عدد .  إن شاء هللا ایضا من حولنا ةحبمال ننشر نرجو أن.  بھذه الطریقة مستمرین هللا

 . توفیقلومن هللا ا . نرجو ان تنزل بركتھ علینا

 . الفاتحة


