
 

 

  

 الزوايا يجب أن تكون نظيفة

 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

 أن تكون. بدال من ة مهم المجالسهذا السبب هذه ل.  الجمعية فيوالخير  تقوم على الصحبة،  النقشبنديةالطريقة ، طريقتنا 

تحيد  تكون، الصالحين ن مع وتك ال. ألنه عندما  الخير معاأن يحصلوا على ، يجب  معا واأن يكونعلى الناس ، يجب ك وحدل

. يصبح الصديق السيئ الشيطان ، أسوأ من  هو أسوأ ئسيالصديق ال.  شخص يريد بالتأكيد صديق ي. أ الطريق عنببطء 

 كن مع الصادقين .،  . لذلك في اآلخرة النار، ويأخذك إلى ه الدنيا في هذ وتدميرهملناس هالك ال سببا

اِدقِينَ  َ َوُكونُواْ َمَع الصَّ  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ اتَّقُواْ ّللاه

.  تكسب إذا كنت معهم". س الصالحين، مع  مع الصادقين كن!  هللا اتق ". يا أيها الذين آمنوا اتقوا هللا وكونوا مع الصادقين" 

،  إنسان،  شياطين الجن وهناك إنس. هناك الشيطان ، يصبح أسوأ من  ، كما قلنا مع اآلخرين تكون، عندما كذلك  إن لم يكن

 ويأتي،  مثل هذا الشيء الشيطانيبحتى أنا لم أستطع أن أفكر  " يفاجأ أحيانا الشيطان. حتى  . اإلنسان هو أسوأ بكثير شياطين

 ". من هؤالء الرجال

دعوني أحضرهم إلى  " . بعض الناس يقولون من البداية بهم اإلختالط جيدال من ليس. علينا أن نكون حذرين  –هللا حفظنا 

إن شاء  يأتون الصالحون".  نفسكب اعتني " يأتوا. إذا لم جاؤوا وا ؤارهم مرة أو مرتين وإذا جاب". يمكنك إخ الطريق الصحيح

مهمة ألن الناس الذين  الزوايا ." في جميع أنحاء العالم زاوية 40،000 جدأريد أن أ " قدس هللا سره يقولالشيخ  موالنا.  هللا

 يذكرونفيها هللا هي األماكن التي  يذكر. األماكن التي  كر هللاذاألماكن التي يتم فيها  إنها.  هللا يسمعون كالميأتون إلى هناك 

 . هناكتم تالمباركة األشياء . مثل هذا  . المالئكة تضع أجنحتها تحت أقدام أولئك الذين يأتون إلى هناكفيها  هللا

  بإخافتهمعن هناك  ينشكل الحقيقة ويريد أن يبقي الناس بعيدبنفسه  الشيطان، يظهر  . ومع ذلك مة محمدألالطريق  يظهرهللا 

نظيفة  الزوايا. يجب أن تكون  هلل عز وجل يه أن الزوايافي حين . " هممن فائدة. هؤالء الناس ال ا منه الزوايا ال فادةهذه  "

 .في الزوايا  أشياء غير الئقة هناكيكون  ال أن يجب.  . هذا مهم أوال

أم مكروه ؟"  "هل حرام التدخين يستمرون بالسؤال.  الناس ال يعرفون يعفو عنهم ،. هللا الزوايا ، ال يمكنك التدخين في  أوال

، لكننا  ليس لدينا هذه المشكلة الحمد هلل.  حب ذلكتوالمالئكة ال  الزاويةعندما تدخن داخل  نتنة تصبح. ة كون نظيفتيجب أن 

 . هي أماكن نحبها جميعا الزوايا. ألن  نقول ذلك ألشخاص آخرين

أن  نريدهاهذا السبب ل. زاويتنا : هم جميعا مثل أخرى  طريقةأي من ، أو ية ، قادرية ، بدوية ، رفاعة نقشبنديزاوية سواء 

، فكيف يمكنك التدخين داخل  ولكن حتى يحظر التدخين في حانة ذنبا ليس.  ، هو األهم ، كما قلنا . وهذا تكون نظيفة كذلك

ومن غير المعروف إذا كنت تأتي .  . حظروا ذلك في المقاهي حانةالفي  منعوها الناسأن حيث  ئشيء سيل إنها؟ لذلك زاوية 

 .الزاوية ن داخل دختو



 

 

 

 

الصالحين إن لقدوم مكان ، للخير كون وسيلة نرجو أن ت.  نظيفة إن شاء هللا زواياناكون وت،  والذكاء الوعيالناس  يرزقهللا 

  من هللا التوفيق .و . شاء هللا

 الفاتحة .
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