
 أحیاءإنھم 

 رسولنا على والسالم الصالة . الرحیم الرحمن هللا بسم.  الرجیم الشیطان من با� أعوذ . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 هللا عبد شیخ ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد
 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني الفائز

مرت  الشیخموالنا  حیاة.  إلى الخیر دعوةال ماھ والصحبة اإلرشاد . للجمیع واطباخ األنبیاء.  شيء جید � الصحبة شكرا
أن  ألجنبي باألمر الصعب لیس ھذا ... باألمسقال ذلك  أحدھم.  أمینتعالى مقامھ هللا  أعلى . والخیر الصحبة ،باإلرشاد 

ألخ  األدب من ولكن لیس، توفى  یشیرون الیھ باعتباره قد) ن الطریقة(لیس مأجنبي  . الشیخلموالنا  "رحمھ هللا  یقول "
 قدس هللا سره ". ، و ""اعلى هللا مقامھ  "،  قولنبحاجة إلى أن  نحن.  قول ذلكیأن  مرید أو اإلخوانمن 

.  عوخدم جیل كان الجیل ألن ھذا؟ یُسیئ  لماذا كان . قلیال لھ یسیئ والدي كان.  أفندي عادلأحمد  كان الشیخموالنا  والد
العبس .  الجمیعیتبعھم ،  فعلوا مھما. الوقت  ذلك في الموضة كانت ھذه. الشباب األتراك  مجموعة تسمىب كانوا مھتمین

 كل ما.  مستاء جدا الشیخ موالنا كان ھذا السببل لھؤالء الشباب األتراك .أكبر میزة ت كان ھمكرھالسالطین و وجھ في
ألف بأفضل  لعثمانیینل فترة أضعف حتى،  هللا حكمة فمن.  دائما على خطأ كان األتراك الشباب عمل ، رغم ذلك فعلوه
 والد ، ھناك . ذلك قوم بتقییمی العالم .من ھؤالء  على األقلضعف مرة  عشرین مساحة كان لدیھم.  علیھ اآلن ما ھمم مرة

.  في ذلك الوقتنوع و،  تركیا ، الجمھوریةب یفكر،  تركیا للدراسة في عائلتھ كلھا ارسل.  ھذا اإلعجاب لدیھ الشیخ موالنا
 . رحمھ هللا "، تركیا،  تركیا "، اإلصرار على أبینا أبقى

. سفن  لم تكن ھناك، ولكن  رحلتھم واؤكیف بد عن تحدث الشیخ موالنا.  قبرص من الشیخخرج موالنا  حصل وھكذا
 لعدم وجود نحاءاأل جابوا في.  من الرنكاتركیا الى  واغادر . لمدة أسبوع البحرفي  واوبق المراكب الشراعیةب خرجوا
 حوالي تبعد،  لیماسول عندما نتحدث عن.  لیماسول إلى واوصل مأنھ على ما یبدو. ا ونظروا مكان مالى  وصلوا.  الریاح

ووصلوا فقط  لمدة أسبوع ساروا .بالمركبة  ساعات من خمس الى ست ستغرقت نا نقولودع .عادة  بالسیارة نصف ساعة
 . الشیخ ذلك موالنا "، أوضح تركیافي  لإلبحار سعداء وكنا،  تركیا الوصول إلى تمكنا من،  في وقت الحق " . ھناك الى

 في أیضا مكث الشام ھاجر إلى عندما.  حدث بعد ذلك ما نختصر دعونا .بالطبع  األلم الكثیر منب الشیخ مر موالناثم 
، ھذا یعني نتعلمھ  ما سنة واحدة في الولي تعلم. " ھناك لمدة عام بقیت" قال .  بن الولیدا خالدسیدنا  بجوار مكث.  حمص

على أي و عالي الھمة كان الشیخ موالنا . هللا من مثل ھذه الھدیة كان لدیھ.  عشر سنوات في الشخص العادي ما یتعلمھ
موالنا  حول لم یكن أحد موالنا الشیخ عبد هللا . جدوو الشامإلى  ثم جاء . سنة واحدة كل شيء في تعلم الولي بقوةحال 
 الخواجكان . ختم إقامةعند  خمسة أشخاص حتى یكن ھناك مل في بعض األحیان. عبد هللا  الشیخ

ةً  َكانَ  اِْبٰر۪ھیمَ  اِنَّ "   ". اُمَّ

كان یجري ،  الداغستاني عبد هللا الشیخ موالنا . في القرآن الكریم جلو هللا عزیقول "،  أمة وحده كان إبراھیمبالتأكید  " 
سبعة اآلف  كتبأنھ  الشیخ موالنا یقول.  ألف شخصأمامھ كان  كما لو كان یقول الصحبة.  الشیخصحبة لموالنا 

ھكذا  ھمإن.  فترة ما، الى ویكتبھا  المنزل ویعود الى،  ھناك معیس. ما شابھ  أو كاسیت ھناكلم یكن . وسبعمائة صحبة 
 .یة عال وھمتھم ،أولیاء 

سبعة اآلف  . القدرة لدیھ الذي بوجھك الشخص عندما یكون بشكل أفضل تأتيالصحبة .  أمامھم یجلس إلى من ال ینظرون
كان ،  بالطبع،  بعد ذلك.  عشر سنوات فيمن الصحب  دالعد ھذا الشیخ موالنا كتب .لیس بالعدد القلیل وسبعمائة صحبة 

 .للوعظ واإلرشاد كل مكان بإستمرار الى الشیخ موالناموالنا الشیخ عبد هللا  أرسل والریاضات . الكثیر من الخلواتھناك 
ھناك  كان. حجاجھ  ویأخذ االردن كان یذھب الى في بعض األحیان . وسوریا قبرص لم یكن ھناك سوى،  في ذلك الوقت

في كل . كان یدور في الجوار الشیخ موالنا  .1967عام  قبل سالقد یذھبون إلى كانوا . في ذلك الوقت سالقد في حرب
كان  سواء األولیاء أولئك تنویر كسبی شخصال.  دون توقفب الناس إرشاد حتى یتمكن من ثقافتھ ویقدم كان یتجول ، وقت

 .یمزح  حتى لو كان ، أم ال الناس مع یتحدث



الرجل  " ،قال كما  ، الكریم نبینا بین لناكما .  الجمال ونعطی األولیاءذلك ك،  ثقل یعطي سیئ تماما مثل أي شخص
شممت  ، العطر تشتري لمحتى لو  ، المحل دخلت الى إذا . ة طیب رائحتھیعني  ھذا"،  المسك لبیع مثل متجر ھو الصالح
 . الجید العطر رائحة

أنھ  . الحدید صنععند  بول الحیوانات یخلطون في بعض األحیان ھمألن. دین حداال محلرائحة  ت تشمن، ك الماضي في
،  مالبسكلم یصل الى  حتى لو،  ھذا المحل دخلتإذا  : یُقال.  عند تسخینھ األساس من شأنھ أن یضع مركب یحتوي على

تماما . راً � شك أینما ذھبوا الجمال یعطون دائما ولیاءاأل . على الناس مماثل تأثیرلھ  السیئ الشخص . علیك بقىت رائحةال
 قبرص إلىجاؤوا  كثیر من الناسال . اآلن كذلك بنفس الطریقة القادمینالضیوف ، یعاملون  كانوا أحیاء عندما كما كانوا

 ماحصلوا على معظمھم .  الشیخ موالنا من كذا وكذا ناوطلب، نا زرو لقد جئنا:  یقول، كل واحد  حقا.  عندما كنا ھناك
ً فارغ احد ونتركیال  األولیاء.  الحمد � طلبوا  اً .فارغ یعود وال ا

. أیا  الوضع ھناك یتحسن إن شاء هللا. یا شام " .شام یا  ، " متواصل كان یقول بشكلالشیخ موالنا أیضا ، و الشام حبأ
الحدیث  فقط سیبقى الصالحین .اآلخرین ... من ، وال أیا ون . ال الوھابی بإذن هللا سیرحلون،  مھما كانوا،  من االشرار

، وفقط  في سوریا لفترة أطول یبقواأن  ھم. ال یمكنفوق الصالحین " واكونیأن  لألشرار ال یمكن " نبینا الكریمالشریف ل
،  تحدث. هللا یساعد الخیر. الخیرإرادة هللا س. ون ریدیبقدر ما  عواسیأن  ھمھذا السبب یمكنل.  األغلبیة ونكونیس الصالحین

صل طول الطریق إلى تأیضا  بركة الشام ، ولكن أساسا ھي عاصمة سوریا الشام. الشام  ھذا یعني خصوصا أرض
حدیث . ھناك  بإذن هللا سیتحسن الحال. إن شاء هللا  اآلن ضیق. ھناك  الشیخ من موالنا رىبشه . ھذ ، بإذن هللا أوسكودار

ھناك عیوب. و ، ھناك شيء مفقود . بالتأكید من دون سبب ء یحصلشي ال.  . هللا یعلم كم من الوقت ستستمر الكریم لنبینا
. انھا لیست مسألة  بلد بطبیعة الحال إنھ.  ھومكان وطنھ یعود الى. إن شاء هللا الجمیع  في أقرب وقتیكتمل إن شاء هللا 

.  بالتأكیدالصالحون . سیأتي  من ھناك ارشرركل كل األی، قد  . إن شاء هللاجمیعا  ھمهللا یساعد.  . إنھا مسألة صعبة سھلة
 ومن هللا التوفیق .

 الفاتحة .
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