
	
	

؟هللا سره  سدقالشیخ محمد ناظم  موالنامن ھو   
 

.  ، قبرص اني في لیفكاقالشیخ محمد ناظم الح زاویة ، في ھذه اللحظة نحن في 2000تلفزیون  اعزائي مشاھدوا: " 2000 تلفزیون
	اني [الرباني].ق، الشیخ محمد عادل الحلطریقة النقشبندیةل 41الشیخ والشیخ خلیفة موالنا . نحن مع  الشیخموالنا نحن في مقام 

 
أن ، ونحن نرید ھنا  ھنا یتدفقون الىمن جمیع أنحاء العالم  المریدون. (عرس) الشیخ إلنتقال موالنا	كان یوم أمس الذكرى السنویة

المیكروفون إلى الشیخ أفندي حتى یتمكن حمل . أنا أذلك  حأنھ یص رأى، إذا  فندياناظم من الشیخ [محمد] الشیخ  موالنا عننسمع 
	الشیخ ناظم من شخص قریب منھ ".موالنا المشاھدون من التعرف على 

 
سالم لالصالة وا.  . بسم هللا الرحمن الرحیمأعوذ باr من الشیطان الرجیم .  : "السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ حضرة الشیخ محمد
	.سید األولین واآلخرین ، على رسولنا محمد 

 
r عز لكن وه الدنیا س لھذلی، الكریم نبینا . عاش على أخالق صلى هللا علیھ وسلم النبي  خلیفة، ھو  الشیخ ناظمموالنا ،  شیخ أفندي

، سیكون من الخطأ  . اآلنقال وفقا لألدب تالكلمات ھنا التي تحتاج إلى أن  . ھناك بعض . كان على ھذا الطریق طوال حیاتھوجل 
.  هللا لفي سبیحیاتھ  قدم.  قال عن الناس الذین لیسوا على طریق جیدت". "لقد عاش حیاتھ"  لقد عاش حیاتھ بالنسبة لنا أن نقول "

	. إن شاء هللا ، طریقعلى ھذا الویسیر ةنفس الطریقب سیستمر. لو استمر على قید الحیاة لمئات السنین سیواصل على نفس الطریق 
. في ذلك  عاما 35قد انتقل إلى ھنا قبل ل.  ، منزلھ ھو بنفس الطریقة . كما ترون الى الفخامة الدنیویة أو االمتیازاتال لم یول اھتماما 

.  شیخ ذلكالموالنا . ولھذا السبب فضل  . ال أحد سیأتي بھذه الطریقة ألنھ كان بعیدا ، كانت لیفكا أقل رعایة في منطقة قبرص الوقت
ذه ھظھر أالشیخ موالنا .  في اآلخرةوه الدنیا الجنة في ھذ في ، وھذا یعني انھ سیكون ، فإن هللا جعلھ یعیش أشیاء جمیلة ومع ذلك

 صیب.والنالقسمة  يھ ه. ھذتباع ھذه الطرقإجمیعا  یرزقنا. هللا  المثال إنھ.  ، الطریق الصحیح جمیلالطریق الظھر أ.  الطریقة للجمیع
	ال یمكننا أن نسمیھا أي شيء آخر ".

 
ون إلى . یأت الشیخموالنا . یأتون لرؤیة  ھنا من جمیع أنحاء العالمالى یتدفقون  مریدوك.  یا سلطان یرضى عنك: "هللا 2000 تلفزیون 

 ، . ومع ذلك ونتائج ما فعلھ موالنا؟ ھذه ھي أیضا بعض ثمار  الشیخ قلوب الكثیر من الناسموالنا . كیف دخل  موالنا من أجل ھنا
r ما ھي أنواع الخدمات  ينھذا الموضوع سلطان ومشاھدال یفھم. من أجل أن  ھذه الخدمة في الوقت الراھن تحملنت أیضا أ الحمد ،

	؟ " كثیرا في العالم تنتشرشیخ المن موالنا 
 

ب . لم یطل . لم یسأل عن منزل وال طریق وال سیارةذه الدنیا من ھ ، لم یطلب أي شيء الشیخ ، كما قلناموالنا  : " حضرة الشیخ محمد
. الكثیر من الناس یأتون إلى ھنا بسبب األشیاء التي تم القیام بھا  من یشاء وال یعطي لمن یشاء. وهللا یعطي  هللا طلب مرضاة.  أي شيء

سینالھا  والفضائل نفس الثواب. الحمد r ، اراد ان یأتوا لقد أتى أولئك الذین  .جذبة ومحبة . ھناك بنقاء ، ألنھا كانت تتم  من أجل هللا
، إن  وقون لذلكیتوألولئك الذین یقولون أنھم ال یستطیعون  عظیم لفضوكبیر  تجلي. لذلك سیكون ھناك أیضا م وفقا لنوایاھالبعیدون 
	".یویةوجد شيء ھنا لتحقیق مكاسب دن. ال ی من أجل هللا ونأتیئك الذین یأتون . أول ھنا لالستفادة الدنیویةالى . ألن ال أحد یأتي  شاء هللا

 
 عنكمیرضى . هللا دعاءك . كل إخواننا وأخواتنا ینتظرون  سلطان یانشكرك جزیل الشكر  2000 تلفزون: "نحن عائلة 2000 تلفزیون

 لقبولكم ایانا ".
 

للناس  نتمنى أیضا من هللا". یھدي هللا  : " . دعونا نقول جمیعا یرضى عنكم. هللا یرضى عنكم . هللا هللا  أستغفر : " حضرة الشیخ محمد
ألن  حذرین علیھم ان یكونوا. من دون علم  في الخطأ یقعون. ألن بعض الناس  األولیاءلتعرف على ھؤالء االذین یقولون أنھم مسلمون 

. قد تأتي  ھمونهللا الذین یحم ھللیسوا بین أیدینا ألن ھناك أ. ھم  هللا مع أھلمزاح ال. ال یمكن بھا  مزحالبعض األشیاء ال یمكن 
. لیس ھناك حاجة  اللسان نخرج متال ه الوسوسات یجب أن ولكن ھذ یوسوس. الجمیع  مثل ھذه في بعض األحیان إلى الناس وسوسات

ن یؤمنوا  ینبغي أ، ال . وكما قلناإنھم أحباب هللا .  بینھم وبین هللا ھذا".  ، ال ھو مثل ذلكالوضع ھكذا ،  ال : " للتحدث كثیرا بین الناس
 ." بما یقولھ أحد

 
	." . شكرا جزیال یا سلطان یرضى عنكهللا  : "2000 تلفزیون 


