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  عاِلم وعامل

 

 األولین سید محمد رسولنا على والسالم الصالة. أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم. وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 شیخ الداغستاني، الفائز هللا عبد شیخدستور موالنا ال مشایخنا، یا مدد هللا، رسول أصحاب ساداتي یا مدد هللا، رسول یا مدد. واآلخرین

  .الجمعیة في والخیر الصحبة طریقتنا. مدد الحقاني، ناظم محمد
 

 بسم هللا الرحمن الرحیم
 

 ُكلُّ نَْفٍس َذائِقَةُ اْلَمْوِت ۖ ثُمَّ إِلَْینَا تُْرَجعُونَ 
 

هلالج لج هللا عند أتینا من  - إلیھ راجعونَوإِنَّا  �. "إنَّا هلالج لج ، بالتأكید سیموت الجمیع. الكل سیذوق الموت ویرجع الى هللاوجلیقول هللا عز 
 .وسنعود إلى هللا". ینسى الناس ذلك ویتعاملون مع أشیاء غیر مھمة

. 
، العلماء الصالحین. العاملینصالحة. كان من العلماء ف أنھ سیعود إلى هللا وكانت حیاتھ كلھا ملیئة باألعمال الرِ الیوم مات الرجل الذي ع

الشیخ  ،مقامھ عالیایجعل و یرحمھم والحالل. رتبة ھؤالء الناس عالیة جدا. هللا امن یعرف الحرعامل" یقصد بھ من یفعل ما یعلم، "عالم و
من  وھذا القدرلقد أُعطي ھذا القدر من النفَس هلالج لج. أمر هللا  إنھصعب علینا. رحیلھ لكن و. عالٍ . نحن حزینون جدا. مقامھ رحل علي أفندي

 في السن. یُفترض أنھ شاب، لم یكن حتى في الخمسین من العمر. الیس كبیرالسن،  في اصغیرالحیاة. كان 
. 

ذلك؟ وھو الذي یبدو كبیرا في السن. ماذا یعني  الشابیحب هللا . نبینا الكریم "الشَّاُب الَكِھُل"متعددة من صفات كانت لھ صفات جمیلة 
فإن هللا عز وجل یحب من ال یتصرف مثل الشباب بل یتصرف مثل كبار السن. وھو ال یحب  ،الذي یفضل اآلخرة وال یحب الدنیا. لذلك

 .من ال یقول انھ كبیر في السن ویقوم بأمور حمقاء ،مثل الشباب. ھذا ھو العكس ونیتصرفالذین كبار السن بل 
. 

ناظم  ن: الشیخعندي مریدیقال " الشیخ عبد هللا الداغستاني موالناالشیخ عبد هللا الداغستاني. موالنا  والد الشیخ علي أفندي ھو مرید
. وكان ابنھ یسیر جدا تواضعالعظام ومولیاء كان من األ". والشیخ علي ھو ابن الشیخ حسین. الشیخ حسین والشیخ حسین. إنھما مریداي
، ودائًما ما یتوافق مع الناس. فعل الخیر للجمیع. لقد كان بطبیعة طیبة وشخصیة صبورة جیدةع كان یتمت على خطاه الجمیلة كخلیفتھ.

ھذه هللا طریقتھ إن شاء هللا. فظ سیحأھل السنة والجماعة. وكان على درایة كبیرة بالتصوف.  علم، احقیقی علمھ كان علما. عاِلما كبیرا
 .تستمرس،  تنقطعالطریقة لن 

. 
 نار أھلھ ویصبریصبّ هللا عز وجلهلالج لج. أن تخالفوا أمر هللا  كان دوره. وال تقدرونهلالج لج. أمر هللا  ولكنھناس الذین یحبونھ. ھناك الكثیر من ال

سیبقى الناس معًا إلى األبد. ما الذي حینھا �. سنلتقي مرة أخرى في اآلخرة. وإن شاء هللا  الشكر ،ھذا الفراق لیس إلى األبدإن شاء هللا. 
سیستمر صالحھ على الطریقة التي بدأ بھا مر هللا؟ ال یمكننا قول أي شيء. أ عنوماذا نقول  .إلى اآلخرة قبلنا رحلام بھ؟ القی ونتستطیع
. عندما سیدوم إلى األبد إن شاء هللا خیره. أبناء صالحین وأعمال صالحة: كتبھ، مریدیھ وأحبابھ، ألن لدیھ إن شاء هللا ةقیامال الى یوم

 .� الحمد ،معھ اھذه ھي األشیاء المھمة. أخذھیذھب اإلنسان إلى اآلخرة، 
. 

هللا طریقنا.  نضلشیئًا جمیًال مثل الموت حتى نموت قبل أن  هللا یرزقناعن الطریق الصحیح. ال یضلنا ر أھلھ. هللا هللا مقامھ وصبّ رفع
 . ومن هللا التوفیق .ایحفظن

 
 الفاتحة .

 
 

الشیخ محمد عادل الحقانيموالنا    
، زاویة أكبابا ، صالة الفجر 1443ربیع الثاني  81 /23-11-2021  



 


