
فقط  ربما خمس دقائق، عشر دقائق، إن شاء هللا ، أول مرة ، ألننا ھنا لنتكلم معكم . ع كلمات ،إن شاء هللا سنقول بض
الكثیر من الناس ال  نحن سعداء . ولكن ألننا قادمون � ، الحمد � ، جئنا من مسافة بعیدة ، على اجتماعكم ھنا . لشكركم
أن تكون انسان  ومن ماذا یمكننا ان نستفید . لماذا خلقنا هللا الحمد � ، المشایخ قالوا لنا لماذا ھم في ھذه الحیاة . یعرفون

  ماذا نفعل ھنا في ھذا العالم ؟ حتى انھم یسألون ولكن معظم الناس ال یعرفون ھذه النعمة . فھذه نعمة كبیرة من هللا .

نحن نتبع النبي صلى  ال تبحث عن مرشد . لماذا ال تعرف ؟وانت ال تعرف .  جعلك أعلى مخلوق في العالم ارسلك هللا ،
إنھم  ولكن الناس جاھلون . إنھ األفضل للجمیع . واألكثر كرما . والمشرف إنھ األفضل إنھ مرشدنا . هللا علیھ وسلم .

 ر ، في ھذا البلد یعرفونمن ھذا القبیل ، ال أعرف الكثی انھینا الدكتوراه ، الذین یقولون انھینا الدراسة الجامعیة ، جھلة ،
ماذا  وجاء شخص وقال ابني یأخذ الدكتوراه . فقط سمعت مرة ھذا من موالنا ھذه الشروط ، أنا ال أعرف كثیرا ، ولكن

  قال موالنا ؟ ھذا ، ال حاجة لھ .

 ھذا مؤسف لھم . .وال یعرفون النبي صلى هللا علیھ وسلم  إنھم ال یعرفون الخالق ، الذین ال یعرفون هللا ھم جاھلون .
تنظر وستكون  امامكم . ینظرون ھنا ، ینظرون ھناك ، ولكنھا لیست ما یوجد أمام عیونھم ، یحاولون ایجاد الحیاة كلھا ،

 ال ، ھذا الى ھذا الجانب یقولون، ال، إننا ال نجد . ولكن ال ، یقولون ، حتى لو اُخذ من یده في الدنیا وفي اآلخرة . محفوظا
  یجدونھ . والذین اعطاھم هللا نعمتھ ، األذكیاء والصالحین ، الصحیح الحمد � ، موالنا بیًن لنا الطریق لھم . سیئ بالنسبة

مثل  وھو مثل محیط ، لیس مثلنا . كان یجلس في غرفة صغیرة جدا ، یعطي صحبة . موالنا ، عندما ذھب الى لندن ،
ولكنھ یعطي صحبة مثل محیط ، یعطي  عشر ، عشرین شخصا . ال یزید عن خمسة محیط ، ولكن من یأتي الى صحبتھ ،

وكان رجل جیدا  حضر رجا اشمان رحمھ هللا . وفي احد ھذه المجالس ، األمة ، لإلسالم . لذلك یحضر لمستقبل علم ،
 ،بكل ھؤالء الناسوھو مسرور  ال نراه ، ھو یرانا . توفى ولكننا ولم یتركھ الى األبد . وذكیا ، لذلك التقط ید موالنا حقیقة

واحد تلو  والمرشد الذي جاء من بعده ، ببركة النبي صلى هللا علیھ وسلم باستمرارھم ، بتزایدھم ، أكثر وأكثر وأكثر
  ألنھ لیس من السھل ما قام بھ . األكثر علما ، وھو اآلخر وصوال الى موالنا الشیخ .

ھناك  وكان ھناك خط واحد ، قال ال تنظروا ھكذا ، نصلي ،ذات مرة كنا  وال ینظر كم شخص ھناك . كان یكافح كثیرا
ال، كان  أن أكلمھم ". " ھؤالء الناس ، عددھم قلیل ، لماذا یجب لذلك لم یقل ، یراھم . اآلف الخطوط من الجن خلفي .

� ،  الحمد ال یزالون بحاجة لشخص لیعطیھم علمھ . كأن ھناك مئة الف شخص . یتحدث مع شخص واحد حتى ، یتحدث
  اذا قلنا أي شيء ، ال بأس بذلك . ببركتھ . نحن فقط نجلس ھنا یكفي لیوم القیامة . وعلمھ مستمر ، انھ یعطي

 الحمد � نحن سعداء، جئنا من مسافة وأن نبارك المجالس . لذلك نحاول أن نكون مثلھ. الصحبة ، أھم شيء في الطریقة ،
ولكن بنفس الشعور ، انتم  تشعر بالكثیر من الناس ، ال نعرفھم ، مكان . ر في كلذھبنا الى كل مكان ، نفس الشعو بعیدة .

ولكن ماذا یمكننا أن نفعل ؟  نذھب ، تشعرون بالحزن ، عندما نأتي ، تشعرون بالسعادة ، عندما نحن سعداء معا . سعداء .
حدیث النبي صلى  نا " المرء مع من أحب ".نحب مشایخ النبي ، ولكن في اآلخرة إن شاء هللا ، كلنا نحب ھذه ھي الدنیا.

  مع الذین یحبونھ في الجنة . الرجل أو اإلمرأة ، سیكونون هللا علیھ وسلم یقول :

الولي دائما في  ھو دائما ھنا ، اعطاه هللا مقامھ . ال تقلقوا ، رجا اشمان ایضا ، لذلك إن شاء هللا سنكون معا الى األبد .
یمكنكم المجیئ الى  اذا اردتم شیئا من هللا ، إذا حدث شيء ما ، ویمكنكم ، سرور أكثر وأكثر .یرى ویسمع وھو م مقامھ .

  وتطلبون من هللا ما تریدونھ ، یعطیكم هللا . ھنا وتأدیة ركعتین

حار یقولون أن ھنا الطقس  ولكن نشعر كأننا جیران ، الحمد � . من مسافة بعیدة جدا ، الحمد � ، نحن سعداء . جئنا
 انا مرتاح ، سعید ، ال أشعر بأي حرارة ، ولكن الحمد � ، لیس حارا بالنسبة لي. ھنا وھناك ، ثالثین درجة ، والفرق بین
بالنسبة للمالیزیین ،  ونحن نتبع الشریعة ایضا . یجعل هللا كل شيء جید بالنسبة لكم . ال تشتكوا . إذا لم تشتكوا الحمد � .

  قال ، إنھم مھذبون . في زیارتھ األولى للحج ، رآھم في الحج . منذ أكثر من ستین سنة . موالنا كان یحبھم

 الشریعة. اظھار الطریق النقشبندیة انھا خارج ھناك بعضھم مضللون ، یحاولون لذلك ، نحن سعداء بأن نكون ھنا ، ولكن
 ھذا ما نرید قولھ إلخواننا . الطریقة النقشبندیة . یمكنھ التمسك بالشریعة أكثر من أھل ال ، انھا قلب الشریعة ، وال أحد

ال تظن  " إن بعض الظن إثم ". أن تفكر بشكل سیئ : وسوء الظن لیس جیدا ، ھؤالء المالیزیون مھذبون . ال تضلوا .
  بإخوانك سوءاً .



 

 

 جمیع الصحابة ، ال نشتمھم . ونحترم ونحترم أھل البیت . الخلفاء األربعة . ونحترم نحن مع النبي صلى هللا علیھ وسلم
الدعامة الرئیسیة للطریقة  ھذه ھي  یقول كونوا محترمین . هللا علیھ وسلم ونحترم أھل البیت ایضا ، ألن النبي صلى

ولكننا ال نعرف ، ھناك الكثیر من  ال تضلوا . نحن مثلكم . لألساتذة ، لذلك نقول من ھنا للناس ، للعلماء ، النقشبندیة .
تكون أمام النبي صلى  وھذا خطأ كبیر وعندما أو الصحابة . ال یحترمون ھذا ، ما قلناه عن أھل البیت لمضللین ،ا الناس

  لن ینظر الیك . هللا علیھ وسلم

نحن جمیعا ،  بدون شفاعتھ ، الوضع لن یكون جید لك . أخذ الشفاعة من النبي صلى هللا علیھ وسلم . واألمر األكثر أھمیة
اآلن ،  خیر من أن تكون متكبرا . قال : ان تكون مذنبا قرأت حدیث للنبي منذ یومین ، یجب أن نتوب ایضا . خطاؤون ،

لذلك ، لسنا متكبرون ، نقبل  وھم متكبرون . ذلك ". " نحن جیدون ، نحن األفضل ، نصلي ، نفعل ھؤالء الناس یقولون ،
وننتظر المغفرة  كل شخص قد یرتكب خطأ ، لذلك نحن مذنبون . ذنب لسنا مثل النبي ، لكي ال یكون عندنا اي أنفسنا .

  من عند هللا .

یجب علیكم التفكیر  التي قالھا النبي صلى هللا علیھ وسلم . نقطة مھمة جدا لذلك ، ھذا مھم ویجب على الناس معرفة ذلك .
"أنا متكبر جدا"،  وأنت متكبر، نت عاِلم ،أنت األفضل ، تفعل كل شيء ، أ أن تكون مذنبا خیٌر من أن تكون متكبرا . بھا :

  ونحبھ . شفاعتھ . یتبعون النبي صلى هللا علیھ وسلم ویرجون هللا یجعلنا من الذین الشیطان . إذا فعلت كما فعل

 وهللا یعطي البركة للسالطین . هللا یحب خصوصا من شر الشیطان . من كل سوء . هللا یجعل ھذا البلد آمنا إن شاء هللا
 لذلك ال تقل " باإلنتخابات یمكنني أن خلق كل شخص مختلف عن اآلخر . ھذا ألن هللا خلق ، ھو الخالق . سلطان .ال

  لذلك ال داعي إلجراء إنتخابات . هللا انتخبھ . هللا جعل ھذا الشخص سلطانا . أكون سلطانا ". ال .

خلقھم هللا  یعملوا بالعمار . ، بعض الناس یمكنھم أن بعض الناس ، اساتذة بعض الناس ، لدیھم خصوصیة لیكونوا اطباء ،
سینتج عن ذلك  ھذا وضعھ هللا وعندما تغیروه ، للقول " نرید تغییر ھذا ". لذلك ال تنخدعوا بالشیطان على ھذا النحو .

  لكم اوال . فوضى ولیس جید بالنسبة

یتبعون السنة والطریقة ان شاء  هللا یقویھم ویجعلھم األرض .السلطان ظل هللا في  لذلك الحمد � ، ھنا سلطان وبركة لھم ،
 ومن هللا التوفیق .  قلب الشریعة إن شاء هللا . هللا .

  الفاتحة .


