
 

 

  

 إمام غير مؤهل يجعل المرء يترك الدين

 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

، ه . إذا كان هناك شيء ال تعرف على األشياء التي تعرفها أجب "الشريف حديث الفي  الكريم صلى هللا عليه وسلم نبينا يقول

ذلك قال سألني "، ا،  ، إذا كنت ال تعرف . إن لم يكنوتتحدث عنها  ها، يمكنك أن تأخذ إذا كان هناك إجابة . ابحث عنه

. يفهمون ويعرفون ون مجتهد. هؤالء الصحابة هم الجليل حابي ص. ال حاكماكإلى اليمن  معاذ بن جبل. ألنه أرسل  للصحابة

 .وا سأليأنهم ال يعرفون بعض األشياء يقول لهم أن لو . حتى   عليه وسلمصلى هللاالكريم  نبينا هجيدا ما يقول

،  األسئلة ن. ليس فقط اإلجابة عها ال يعرفونالتي يتدخلون أحيانا في األشياء التي يعرفونها و الزمنم وهذا اياأل هالناس في هذ

، دون التفكير  ذلك يحبون. فقط ألن الناس  أذهان الناس ويشوشون اعالي ونطيري.  نفسهمأل وفقاللناس  صحبة ونجعلي ملكنه

. معظمهم يعرفون  ع عن ذلكاسمبال ويسعدون، يعتقدون أنها حقيقية  . عندما يسمع البعض منهم لناسل اشاعات أنهم يقولون

هو على أولئك  ثقل الذنب.  الناس الذين يأتون من أجل هللا الهروب من طريق هللا ونجعلت. ون أن هذا ليس صحيحا ويهرب

 . مثل هذا الكالم يقولونالذين 

، هل  . فقط ألنك تفتح كتابا لمدة ثالثين عاما من أجل فهمه عليك أن تتعلم ."بن عربي اسمعنا هذا من محي الدين  يقولون "

. عليك  ، وعليك أن تبقى بجانب عالم ، عليك أن تبقى بجانب شيخ . ال يمكنك فهم ذلك. بالتأكيد يعني أنك تفهم؟ ال، ليس كذلك

. عز وجل . قصدهم هو هللا . ومن الصعب بوجه خاص فهم كتب هؤالء األشخاص فهم من كتابتبجانب عالم حقيقي لأن تبقى 

 . دق هللصالو اإلخالص. قصده  . يصبح ضارا للناس اصبح مفيديهذا السبب ال لهللا.  يدعوقصدك هو اإلشارة إلى شخص ما 

. تحتاج إلى الكثير من  . انظر إلى ما تفهمه أنت ال تفهمه كثيرا البعض ". يقول  نفس الطريقةبهو  قدس هللا سرهالشيخ موالنا 

لن  التي موراألفي  لتدخت، وال  . اشرح األشياء التي سيفهمها الناس لذلك داعي. ال ها الوقت لفهم األشياء التي ال تفهم

 ." هاونهناك أشياء ال تفهم انإذا ك وااسأل ، " راكب م قال لصحابةالكريم صلى هللا عليه وسل نبينا.  يفهموها

مؤهل يجعل  غير. إمام  تهحياالمرء يفقد مؤهل يجعل غير . ماذا قال أجدادنا؟ يقول المثل "طبيب علينا أن نكون حذرين لذلك 

. المهم هو إعطاء الناس ما  الحكمة أهلأن نكون حذرين وأن نكون من  علينا.  وجميلا كالم عظيم ذيفقد الدين ". ه المرء

  من هللا التوفيق .و إن شاء هللا. والفهم جميعا عطينا الحكمةي. هللا ه ما ال يحتاجون إلعطائهم. لذلك ليس هناك حاجة ه يحتاجون

 الفاتحة .
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