
 

 

    

 مثل التماسيحهم الناس الذين 

 سٌد دمحم رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم بسم ميحرلا نمحرلا هللا . وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 ، الداغستانً الفائز هللا عبد شٌخ ، مشاٌخنا ٌا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتً ٌا مدد ، هللا رسول ٌا مدد . واآلخرٌن األولٌن

 .الجمعٌة  فً والخٌر الصحبة طرٌقتنا .دستور  ، الحقانً ناظم دمحم شٌخ

 خلفالناس ٌركض .  العددبهً قلٌلة  المجالسهذه  مجلسنا هو مجلس هلل ..  والخٌر فً الجمعٌة الصحبة علىستند طرٌقتنا ت

. هذه هً طبٌعة  . هذا صحٌح قلٌل هلل عددهم، ولكن الناس الذٌن ٌتجمعون وٌتبعون ذلك عدٌم الفائدة ، ٌجتمعون  هوكل ما 

 . البشر، اإلنسان 

ْن ِعبَاِدَي الشَّكُورُ   َوقَِليٌل ّمِ

التً  المجالس هلل . هذا اٌضا شكرهللا  الذٌن ٌحبهممع الناس  . أن تكونقلٌل من عبادي ممتنون ".  وقلٌل من عبادي الشكور" 

 صادق فً سبٌل هللا بإذن هللا. مجلس. هذا  عشر مرات سٌعطٌك أجر، فإن هللا  هلل ا  إذا كنت شاكر .شكر هللأٌضا  هذاهللا  هاٌحب

وظٌفة  ال ٌمكننا أن نجد لهم،  . فمن حكمة هللا أن كل من ٌأتً الى هنا بحثا عن وظٌفة لٌس لدٌنا أي مصلحة دنٌوٌة هنا

، ولكن  مرة ثانٌة وٌطلبون بقدومهمنا ون. انهم ال ٌحرج هللا الباب لهمٌفتح ،  هذا الباب الى ؤواجا م. ولكن ألنهنٌوٌة الد للمنفعة

. الجمٌع هنا ٌعلم أٌضا أنه من حكمة هللا أن جمٌع الذٌن ٌأتون إلى هنا وٌستمرون وٌجدون لقمة العٌش  رزق لهم هللا ٌفتح باب

 .ٌأتون إكراما هلل 

. ٌطهو بشكل جٌد ولكن  محسن على طباخنا ىرضهللا ٌ.  من مطبخ الحساء معدنًٌأتً صحن ،  ن الطعامعإذا كنت تتحدث 

. ، من أجل المال، أو لمنفعةمن أجل الطعام الناس إلى هنا  لذلك ال ٌأتً.  ٌمكن للناس أن تجد مثل هذا الطعام فً المنزل أٌضا

 . ذاكه شاء هللا سٌبقىوإن من أجل هللا  ٌأتون ٌنالصادقمكان هذا هو 

. حتى انهم  للفائدة سبٌل أو طرٌقة لن ٌستخدموها ٌتركوا، ألن الناس لم  الصعب أن تجد مثل هؤالء الناس فً هذه األٌاممن 

ه آخر . ألن . نرى ذلك ٌحدث هونمستخدٌوالنبً  أخبرنا اٌاه. ٌقولون أنه أمر هللا وما  مقابل المال وجلهللا عز  ٌستخدمون

 . مثل التماسٌح مابطرٌقة وقد أصبح الناس الزمان ، 

مثل هذه  تحدثشوكة عندما ب. ما نعنٌه  أصغر وخز شوكةبشعر ونرقٌقة بشرتهم تمساح ؟ الناس المثل  ٌعنً أن تكونماذا 

من الحوادث تحدث  الكثٌر، لذلك  . اآلن الجمٌع مثل التمساح لعدة أٌام تأثٌرهاتحت  وٌبقون ٌندهشون، الناس س الحوادث

 . ، لو كنت لتدق مسمارا الناس ال ٌهتمون صغٌرةالشوكة ال ٌكنست والتً

أن نفعل  . لذلك ٌجب علٌنا هم ٌفعلون ذلكإن " ق مع الناس فً هذه األوقات قائالمن السهل أن تتف.  هذه األوقاتنحن فً مثل 

فً النهاٌة  الخٌر، ولكن لن تجد حتى فً البداٌة  الخٌر. لن تجد  نهاٌة سٌئةالبداٌة وال.  نهاٌة سٌئةالسهل ولكن  هذا".  ذلك

سهل بالنسبة هذا  . على حد سواءة صعبو ةهذه الطرٌقة سهل.  أبدا ذلك ٌحدث لن،  هدوءب. لو كان ٌتحدث  على أي حال

 تسل م . ماسهل عند،  هللا ٌتوكل علىللشخص الذي 

 



 

 

 

 

،  . ومع ذلكوسوسة مائة ألف  ٌوسوسان والنفس، الشٌطان الصالحٌن مع  تكون. عندما  إن شاء هللاهللا ٌجمعنا بالصالحٌن 

.  كانساعدٌوالشٌطان  نفسك،  هللا القٌام به ٌأمرناالشخص الذي ٌفعل عكس ما  تكونعندما ،  رجل الشٌطان تكونعندما 

.  ٌظهر لنا كل شًء. ه بحث عنن الذي كناصحٌح ال. هذا هو الرجل  الطرٌقة الصحٌحةو الولًوجدت  قد، ها انت  ، " نٌقوال

 ٌوسوس، صادق ، عندما ٌكون  كما قلنا! الشخص ". اتبع هذا  ، كما نحبنفسنا  هترٌد األمر كماهذا هو الشخص الذي ٌظهر 

 . عن الطرٌق الصحٌح لٌضلكالعقبات وٌظهر سوسة ومائة ألف 

نبٌنا الذي رسمه . هذا هو الطرٌق المستقٌم  الطرٌق الصحٌح إنه.  أظهره هللا والرسول يهو الطرٌق الذإن شاء هللا  طرٌقنا

 .وجل صل إلى هللا عز ن. ونبٌنا الكرٌم ٌجعلنا  نبٌنا الكرٌم الى ٌصل الطرٌق. هذا  الكرٌم على الرمال

مهم هو أن تكون ال.  ، ال ٌهم عدد قلٌل أو كثٌر . . ٌأتون من جمٌع أنحاء العالم من كل مكان ٌأتونإن شاء هللا هناك أشخاص 

، كما أنه من األفضل أن تكون مع  . األرقام لٌست مهمة ، وهم قلة ، أولٌاء هللا هللا الصالحون هم أحباب. الصالحٌن مع 

 ٌن .سٌئالمن الناس  الكثٌرشخص واحد بدال من أن تكون مع 

 أنأٌضا ٌرزقكم . هللا ٌرضى عنكم . هللا  من تلك األماكن البعٌدة م. جئت إن شاء هللا الصالحٌنا أن نكون مع هللا ٌرزقنا جمٌع

 ومن هللا التوفٌق . . خصص لكم أٌضا إن شاء هللاٌو الصالحٌن واجمعت

 الفاتحة .

 موالنا الشٌخ دمحم عادل الحقانً

بعد الحضرة، زاوٌة أكبابا ، 1431صفر  2012/11 -11-11   


