
 

 

    

 الحج ناظم أقصر أفندي
 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با: من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 الفائز 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

 ارسل هللا عز وجل اإلنسان الى ھذه الدنیا كإمتحان .

 ِلیَْبلَُوكُْم أَیُّكُْم أَْحَسُن َعَمالً 
.  ". خلق هللا الحیاة والموت في الفعل كم أي واحد منكم ھو أفضلالختبار ". "لیبلوكم ایكم احسن عمال  " هللا عز وجل لیقو

الناس یتكلم عنا حتى ه الدنیا بحاجة إلى أن نفعل الخیر في ھذ . نحن شركاختبار لمن ھو خیر ومن ھو ه الدنیا أرسلنا إلى ھذ
 بالخیر من بعدنا .

بدینھ  كال على هللا وملتزمافي ھذه الدنیا متو . مرلطیف ، كان حقا رجل نبیل وشخص  في كل مرة نتذكر الراحل ناظم افندي
هللا  ھ؟ ما یقول . ما الذي تستطیع القیام بھ قلوب الناسمحبتھ في  عز وجلهللا وضع . أھل هللا هللا من إن شاء . ھو  وعائلتھ
أیضا إن  قدس هللا سرهالشیخ  في حضرة موالنا،  جمیل مقام، وقد وصل إلى  . كانت والیتھ جمیلة بسبب ھذا المرض یحدث

 . شاء هللا

یتحدث و حالة من الفوضى. دعونا ال یكون ھناك  مثل ھذا النمط من الحیاةعلى الناس  ویحصل،  للجمیع یرزقھا، هللا  لذلك
". كثیر من الناس ینتھكون حقوق  حقوقا لديأنا  " ویقولون اآلخرون یأتيال  لكي. من بعدك "شخص جید"  عنك بأنكالناس 

علینا أن نكون حذرین . ن ھم اآلخروال یحبھم نوع من الناس إن.  كذابینحمقى و. ھؤالء الناس لكسب قرشین اآلخرین فقط 
 . من ذلك

، وتنتھك حقوق  . إنك تضیع نفسك في أمور غیر مجدیة فید ھؤالء الناسوال ی حرام؟ ألن ھذا المال  حمقىنسمیھم لماذا 
 اآلخرین من العباد .عن حقوق  ستُسأل، ولكنك بالتأكید  هللا یغفر حقوق هللا.  . وھذا أمر خطیر أیضا اآلخرین في اآلخرة

 كفى بالموت واعظاً یا عمر
. نصیحة لك یا عمر "ك كالموت یكفی" رضي هللا عنھ عمر  صلى هللا علیھ وسلم لسیدناقال نبینا الكریم ".  كفى بالموت واعظا یا عمر" 

 ومن هللا التوفیق .  . حیدنا عن الطریق الصحیح إن شاء هللایوال  یحفظنا. هللا  وینطبق الشيء نفسھ أیضا على الجمیع

	الفاتحة .
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