
 

 

    

 المذاهببأولئك الذين ال يؤمنون 

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد 

هللا الفائز الداغستاني ، شيخ محمد  األولين واآلخرين . مدد يا رسول هللا ، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد يا مشايخنا ، شيخ عبد

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

.  تستمر إن شاء هللا المجالسجعل هذه ي هللا.  أحمد أفندي التي بناها أجمل زاوية. نحن هنا في  نحن هنا لبضعة أيام،  كمعن يرضىهللا 

، على  كون حقيقياتمن األفضل أن  ."أكثر  مه القلة ، ولكن كما يقولون " هم قلةإن. اً دائمنرجو أن تكون مجالس الخير والصالح مستمرة 

 . لكن مع الشيطانومليون مرة أكبر بكون تبدال من أن  الصالحطريق ، وعلى  الطريق الصحيح

ْن ِعبَاِدَي الشَّكُورُ   َوقَِليٌل م ِ

أيضا تعوض ت القلة لدينا. إن شاء هللا ة ئك الذين يطيعون أوامر هللا قلاول ." قلةدائما  الشاكرون همأولئك "  ". عبادي الشكور وقليل من" 

هم إن. اعتمدوا على الدنيا . بالطبع  نبينا الكريم ة تحدث عنهاكبير هي طائفةالجماعة و السنةهل طائفة أ. بالطبع اآلن مرة أخرى رة للكث

من  لذلك.  ما هو حقك أي انحراف عن الطريق الصحيح وهنايس ل لذلكالكريم .  نبينا كما يقول صلبةعلى هذا الطريق ولكن عقيدتهم 

 .مع هذه الطائفة مرة أخرى  مه والطائعون هلل الشاكرون. أولئك معهم  واما زالهللا  عنهم تحدث

في وقت  أربعتهم. ليس  أي واحد منهم إلتباع. لذلك نحن بحاجة  الجماعةو السنةهل كأبع المذاهب األربعة . ونحن نتة مهممسألة العقيدة 

بأي  موصولين وليسوا بالمذاهب يؤمنون: ال  الشيطان من كل جانبدخل . في اآلونة األخيرة  واحد منهم إلتباع، ولكن نحن بحاجة  واحد

 . واحد منهم

. الناس يقولون شيئا  على أي حال متناقض؟ ما فهمته هو فهم ه فهمتو تقرأه؟ أم أنك  القرآن تقرأهل  ." القرآن أقرأأنا أيضا  "يقولون 

.  . الناس يقتلون بعضهم البعض بسبب سوء فهم في بعض األحيانيستاؤون ثم ومن ،  ، ويسيئون فهم بعضهم البعض البعض ملبعضه

ال شيء  . لوحدي " فهمأو أن أقرأيمكنني  " قولت، و األئمة، العلماء بنت ال تعترف أ؟ عظيم الشأن ،  فهم هللات تقول أنكفكيف يمكنك أن 

 . أكثر من هذابدون عقل . ال شيء يمكن أن يكون  أكثر من هذامعيب يمكن أن يكون 

تدريس ال. يأتي عن طريق اتبعوهم مع األحاديث للذين  فسروه.  القرآن للصحابة فًسر صلى هللا عليه وسلمنبينا الكريم بادئ ذي بدء ، 

كل مناخ وكل مع تناسب يي ذالا الزمن مذهب للناس من هذألن هناك  نعمةأيضا  ههذ.  من الضروري اتباع المذاهب، لذلك .  ذاكه

 ." القبيل، ال يوجد أي شيء من هذا  ال " القولعمل الشيطان  من. ذلك الناس وفقا ل يمارسون.  جغرافيا

في  ونيفشل م. يحاولون جاهدين لكنه خبز في بلدنالهم . أشكر هللا ليس  حديثاخرجوا لتعامل مع هؤالء الناس الذين اجيد ال من ، ليس لذلك

على عدم  واحرص أجدادنا.  العلماء ونمحتريو األولياء ونحترمإنهم ي.  أجدادنا ماألساس ه.  الحصول على شيء ألن األساس قوي

 .اً قويبقي ساس األهذا السبب ل.  لدخولباالسماح لألفكار المنحرفة 

.  ، يحاولون توجيه الناس كما يحلو لهم أماكن أخرى لم يبق فياألساس  طالما أن.  فعل كما يحلو لهيستطيع أن ييأتي ال  كل من،  لذلك

، تلك البلدان في آسيا  . على سبيل المثالإدارتهم  وا منمكنتي مل الذينبالهرب ألولئك  ونتسببيو م ،إدارته هميمكن أولئك الذينيوجهون 

وا أن ؤ، ر . ومع ذلك تجاههم واانحننحوهم و هؤالء . عندما انتهت الشيوعية جاء عاما ثمانينتحت الحكم الشيوعي لمدة بقيت الوسطى 

 ابتعدوا عن كونهمأحيانا أيضا ،  عنهمين بعيد يبقون ؤواعندما بد . عنهم تعادباإلبوا ؤ، بد همب ونقبليوال يشتمون أجدادهم هؤالء الصغار 

 .ين مسلم



 

 

 

 

وهناك  أولياء هللافي القرآن الكريم هناك  وجل. يقول هللا عز  هللا وا من أهلليس،  هؤالء هم اصدقاء الشيطانأن ، ما نحاول قوله هو  هنا

، والشيطان  هم أصدقاء الشيطانإن. الحقيقيين األولياء ب ونقبليال  مالشيطان ألنه، أولياء  أصدقاء الشيطان مه هؤالء أولياء الشيطان .

ال  إنهم.  عناد الكفر إنه. ين عنيد ونكوني. باب التوبة مفتوح ولكن أحيانا  ، هم في خطر ، وأولئك الذين هم معهم . همبهم ويحبهم سعيد 

 . إلى أي شيء آخر يمكنهم اإلستماعال والشيطان  استولى عليهم.  إلى النصيحةوال يستمعون  يتوبون

. أولئك  قتراب من األولياءاإل ونحاوليعنهم و يبتعدون. معظم الناس  الحقيقية ظهرت في اآلونة األخيرة ألوانهم، أشكر هللا  ومع ذلك

، الشاكرين هللا يجعلنا من بين  الشكور "." وقليٌل من عبادي . عددهم قليل ولكن ال يزال المحظوظين  ونقتربي اإلقترابالذين يستطيعون 

 . الحقيقة إن شاء هللاببين الذين يقبلون من ، والمحترمين بين من 

.  في كل جزء من األناضول إنهمكل مكان ، هللا في . أشكر  من األولياء في هذا البلد ما شاء هللا كثيرهناك ال،  همعنمحتوى  يرضىهللا 

 يعرفون. ألن السالطين  خدم الكثير أيضا هذا الولي.  سلطان عالء الدينلل الشتوي السكن، هذا يعني  إلى السالجقة تنتمي،  أالنيا هذه

 . شخص ذكي شيء يقوم به. وهذا  ليس ألنفسهم،  في سبيل هللا فعلوه يفعلونه. كل ما  إلسالمل خدام، يعتبرون أنفسهم  الحقيقة

 مرت قرون. هلل  الحمدخدمة بال، وكان الكفار . حارب كل  كان السلطان هنا،  الجنة هللا يجعل مثواه، كيقباد حضرة السلطان عالء الدين 

 جاهد كثيرالكنه و.  آلخرةللم يقدم أي شيء ولكن ه كان العالم كله ل لويكون عديم الفائدة ل. كان  إلى اآلخرة على انتقاله من هذه الدنيا ةعد

 كونسي. ، اضعاف هذه الدنيا هللا الكثير سيعطيه .  عدد المسلمين ، وزاد ، وسع األراضي اإلسالمية إلسالمل د، فتحت بال في سبيل هللا

.  للمسلمينو،  ، للناس . فعل أشياء جيدة جدا لإلسالم ، وفعل أشياء جيدة جداحكم برحمة ،  دلعأيضا سلطان في اآلخرة ألنه حكم ب

 . اآلن الصالحة مستمرةأعماله 

. كما يقول بعض الجهلة إلى  نرى فائدة األشياء الجيدة إلى األبد. س السالطين ه لنا هؤالءالذي تركدرس هو ال، هذا كل ما في األمر هذا 

.  في اآلخرة األبدية.  ال تدوم إلى األبد ه الدنيا، ألن هذ إلى األبدمنها ستفيد ياألشياء التي سقام بكيقباد . حضرة السلطان عالء الدين  األبد

. إن شاء هللا  هناك األبد الى فائدتهترى ، وسه الدنيا في هذ هترسل كل ما.  ، فهو في اآلخرة يذهب إلى اآلخرة الدنيا همن هذ ترسله كل ما

األولياء  يرتفع مقامنرجو أن ،  معنا قدس هللا سره لشيخنا انيةالروح همةال نرجو أن تكون. أعلى هللا مقامه .  هتخرأالجميع قادر على بناء 

 . معناهم كون همتوتهنا ، 

 . الفاتحة
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