
 

 

    

 األدب والعلم الحقيقي

 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

أحد ،  . فً الماضً عندما قال أحدهم قخالاأل مجموعة مناألدب هو ب. المقصود  األخالق، األدب  ً، ه ، كما قلناة طرٌقال

من المؤكد  " الرفضبعبر عن تفكٌره ٌٌقبل أن  نالشخص الذي ل .سٌقبلون ٌقول كلمة ومعظم الناس س، ال أحد ئا شٌ األولٌاء ،

سوء ب ئملٌه كلعالم ال،  الطرٌقةبعد اغالق الناس ال ٌتكلمون كالم فارغ ".  . هؤالءالكالم  هذاأن هناك حكمة وأنا ال أفهم 

 . الوهابٌة فتنةالبعد  ذلك وزاد. ون مسلم مأنه ونٌدعمن بٌن الناس من ، وخصوصا  جمٌع أنواع سوء األدبب ملٌئ.  األدب

 كالمهم. مة وجمٌل حك ذو هٌتحدثون الكالم الذي. النبً   الىإلى آخر وصوالنبٌنا الكرٌم ، من شٌخ  وصلوا الى ةطرٌقال أهل

. عندما ٌنظر  ٌعطً الطمأنٌنة ، الناس ، ٌعطً السعادة ٌرٌح.  جوههموو باطنهم، وٌنٌر  . ٌنٌر قلوبهم للناس نوراصبح ٌ

 . هذاب، الشٌطان لٌس سعٌد  وٌرى أنهم سعداء الٌهمالشٌطان 

، بعض  ستفادة من هذاإلل.  األسماء التجارٌة سوىاألسماء التجارٌة وال ٌرتدون أي شًء بفً الوقت الراهن الناس مجانٌن 

مئة ب اهونبٌعٌوٌها اسم العالمة التجارٌة عل ٌطبعون:  لٌرة أٌضاباألصلً بٌع . ٌتم واحدة  لٌرةب وٌقومون ببٌعها هانٌقلدوالناس 

، هؤالء  رجال الشٌطان،  . اآلن مجنون بشكل ؤالء الناس ٌشترونهلٌرة وهعشرٌن أو  بعشرةبٌعه  المقلد ٌتم.  على أي حال

ٌتالقى منه عندما ال  فائدةشًء ال  العلم. علمهم بغض النظر عن مقدار  مال جدوى منه،  النبً سٌدنا وا الىصلٌالناس الذٌن لم 

 .ة واحد ه لمرةكسر بعد استخدامنٌ كأنهمنه  ونتخلصٌو ٌشترونه.  الحقٌقة مع

.  للناس كصدقة. فعل هذا  حب حفر اآلبار وتوفٌر المٌاهٌن اك قدس هللا سره الشٌخ موالنا . حدث لنانفس الشًء مرة ذات 

 مصنوعونصف ،  مترتقرٌبا ، حوالً  كان بطولنا هذا المحرك.  ساطبئر فً قبرص واشترى محرك ٌسمى محرك غ ناحفر

قلنا .  مرة واحدة واشتغل،  فً البئر اوقعوهالشٌخ ، موالنا . ذهبنا إلى أعلى الجبل مع  لمعٌو ٌبرق،  من الفوالذ المقاوم للصدأ

 ٌرفع المٌاه بسهولة ".. ا كون جٌدسٌ ه، اتضح أن "انظروا

". من الماء المزٌد ٌرفع. دعونا نرى ما اذا كان مرة أخرى ونحاول"دعونا نذهب الى هناك وقلنا ثم فً الٌوم الثانً عدنا ومن 

، هناك كهربائً سألنا . افعل هذا وذاك ؟"  حدثسٌماذا  اتعجب . " ، وأنه ال ٌعمل فً البئر ، علق وضعوا ذلك مرة أخرى

أنه . أدركنا  ولكن ال أحد ٌعتقد أنه ٌمكن كسره،  كل شًء على ما ٌراملو كما  ونٌحدق استمروا. ال ٌعمل ، ولكنه  ومٌكانٌكً

ستمر األصلً ٌ. هذا ٌعمل مرة واحدة ولكن  أربعة أضعاف المتٌن سعرهالمحرك .  لمرة واحدة تم استخدامه، ذلك تم القٌام ب

 .ا كون مفٌدسٌوفر المٌاه بشكل مستمر وسٌ،  لسنوات

، عالم. ٌطلقون على أنفسهم خاسم الشٌ منفسهأعلى  ونطلقٌال  مالشٌخ ألنه منمشاٌخ الشٌطان، بدال  هم هشرحب، ما نقوم  هناك

هؤالء . لبعض اإلستخدام  ونكونٌس ومن ثم. ٌن ادٌعأطباء  همولكن كانوا دكاترة دٌنٌٌن. ولو  ، أستاذ وطبٌب ، عالمةخوجة 

 م ٌهاجمون. أنهٌضلون تضلٌل الناس ب، ولكن عندما ٌتعلق األمر  أي شًء عن الدٌن ال ٌفهمونولكنهم دٌن  دكاترة ٌسمون

 ٌعتقدون أنه سٌكون مفٌدا .لفظٌا  وٌهاجمون الطرٌقةلفظٌا مشاٌخ ال



 

 

 

 

خمسة الثالثة أو ال.  وال ٌحبهم هم. ال أحد ٌحترم الذٌن ٌهاجمونهم لفظٌا وٌذل، أولٌاءه أن هللا ٌحمً حٌث حكمة هللا  إنها

. ٌعتقدون أن األمة  طلقة واحدة فً أٌدٌهم ، لدٌهم قدر ما قلناك.  أي شًء للناس ونطٌع . ال مثلهم همأشخاص الذٌن ٌتبعونهم 

 . سفلاألعلى واأل بصعودهم الى ستتبعهمكلها 

. ال أحد أذلة هم جعلٌوال أحد ٌمكن أن  هم، ال أحد ٌستطٌع ضرب هللا همن ٌساعدكل .  شاء هللا إنال أحد ٌمكن أن ٌكون عائقا 

. الناس الذٌن ٌتبعون عزٌزا صبح ٌال ٌمكن أن ،  ٌرفعه، ال ٌستطٌع أحد أن  هللا ذلٌل همن جعلمن أعزه هللا .  ٌذلٌمكن أن 

 بالخسران،طرٌق الذي ٌنتهً ال. طرٌقهم هو  على هذا النحو وٌستمرون، هم ، ٌغرٌٌخدعهم . الشٌطان  أنفسهم ٌخدعون نفسهم

 . فً اآلخرة وٌندمون

. الناس فً هذه  ذلك إذا كان مفٌدا وٌأخذون ٌستمعون فً الماضًكانوا ، الناس  ، كما قلنا شخص كلمة واحدة ٌقولعندما 

مضى له على هذا ؟ كم  شخص هو هذا الشخصنوع  أي  . " الجمٌع عندما ٌسمعون كلمة واحدة ٌعترضون علىاألٌام 

 هذا، عنالنظر  بغض ؟ " . هل ٌقول شٌئا جٌدا أو سٌئا لهؤالء الناس لفترة طوٌلة خدمة ومفٌدب؟ وقد كان  كم عمره الطرٌق ؟

 . وقحةكلمات  وٌقولونغٌر الئق بشكل هذا الشخص  ٌبدؤون بمخاطبة

نحترم أولئك الذٌن س.  وصحبهآله . سنحترم الذٌن ٌحترمون . سنحترم الذٌن ٌحترمون نبٌنا األدب  علىستند طرٌقتنا ت

 هذه هً طرٌقتنا . الصحابة . ٌحترمون

استمرٌتم ، إذا  . ومع ذلكوٌنطقون بكالم غٌر مفٌد هذه الطرق  عنذلك الوقت للرد على أولئك الذٌن ٌخرجون فً هناك إذن 

 ما طرٌقةبهللا  كمصفعسٌ، بالكالم  وٌستمرونلفظٌا ٌهاجمون الطرق لفظٌا ، و ٌهاجمون األولٌاءلفظٌا ، بمهاجمة األولٌاء 

 شًء من هذا القبٌل ؟" ٌصٌبناكٌف  " التفكٌرب ستستمرون ومن ثم!  من أٌن جاء ونرفتعال بحٌث 

، ألن إٌمانهم هم همٌال هذا السبب األولٌاء ل.  مهم كالم ا". هذمن عادى لً ولٌا فقد بارزنً بالمحاربة  " ٌقول ًالحدٌث القدس

 مولى، ". إنه أفضل نصٌرنعم المولى وال نعم هو ". هللا  إلى هللا وٌردوه،  وال أي شًء آخر ي محكمةمع أ ونتعاملٌال .  قوي

 شئت ،. اذا  ال ٌهتمون بأي شًءو،  أي شًءٌخافون تحت حماٌته ال  من هم. ٌعطً النصر هو الذي و، نصٌر وأفضل 

هذا جمٌعا  ٌرزقنا. هللا هذا ٌكفٌهم ،  ٌماناإل هذاهناك  طالما أن،  ، ولكن ما دام هللا معهم ضدهم أن ٌقفٌمكن للعالم كله 

.  الشًء األكثر أهمٌة ذاحمٌدة هأخالق  ذوشخص  ك. كون أٌضا هؤالء الناس الشعور والعقلٌعطً . هللا  شاء هللا اإلٌمان إن

 .ملسو هيلع هللا ىلص نبٌنا الكرٌم  علمنا اٌهاهذه هً الطرٌقة التً 

َم َصاِلَح اأْلَْخََلقِ إِنََّما بُِعثُْت  أِلُتَّمِ  

دعونا نسٌر على ".  العادات الجٌدة واألخالقالناس إنما بعثت لتعلٌم  "".  األخالق مكارمإنما بعثت ألتمم ٌقول نبٌنا الكرٌم " 

 ومن هللا التوفٌق . . إن شاء هللاهذا الطرٌق 

 الفاتحة .

 موالنا الشٌخ دمحم عادل الحقانً

بعد الحضرة، زاوٌة أكبابا ، 1431صفر  2016/25 -25-11   


