
 

 

    

	دافع عن نور الشمس

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با: من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 الفائز 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

.  ، والمالكي ، الحنبلي ، الشافعي حنفيال: المذاھب . لدینا إخوان من كل  أھل السنة والجماعة م، ھة نقشبندیالطریقة ال، الحمد : طریقتنا 
 ؟عز وجل هللا  ذا یقول. ما نحن مسلمون : الحمد. ھؤالء قة یتبعون یرطآخرون الذین یدخلون ھذه ال

 إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوةٌ فَأَْصِلُحوا بَْیَن أََخَوْیكُْم َواتَّقُوا َهللا لَعَلَّكُْم تُْرَحُمونَ 

 ". بین االخوةأصلحوا ،  . في حال نشوء نزاع المؤمنون إخوة "سبحانھ وتعالى یقول 

.  ال تكونوا أعداء " عز وجل یأمر. هللا  ، ویعمل على جعل المسلمین أعداء لبعضھم البعض بین المسلمین فتنةلیجعل األذى وا الشیطان
حب ی أنمسلم یجب على ال.  مسلم یجب أن یساعد مسلم آخرال.  ھذا ھو أمر هللا. " البعض كمبعض علىافتراضات سلبیة  عندكمیكن  ال

. أولئك الذین ال  المسلمین اخوانھھو بالتأكید الشخص الذي یحب  كاملالنسان اإل " الكریم صلى هللا علیھ وسلم نبینا. یقول  مسلم آخر
 ضعیف ". ھم، إیمان یحبون یفتقدون اإلیمان

حیث  ینكون مقبولسن،  أشخاص آخرین على. بعض الناس یفكرون إذا كان لدینا حقد الطرق المشایخ و، بالطبع ھناك الكثیر من  اآلن
صالح بیدك، اإلالذین ال یتبعون أوامر هللا ألن ما یفعلونھ مخالف للدین وأوامر هللا. یمكنك  علىحقد لدیك یمكن أن یكون . وسنرتقي نحن 
 . أیضا أمر وھذاقلبك ب، على األقل نصیحتھ . إذا لم تتمكن من وانصحھ لسانك ب فقل للمرءع بیدك تستط ملوإذا 

 -مسلمال یكرهأوامر هللا للمسلم أن ھل ، طریق النبي صلى هللا علیھ وسلم مع،  الدین مع،  یتعارض مع اإلسالمو جیدالیس  ھذا،  ومع ذلك
 دعونا، ولكن  عدة مراتقد ذكرنا ذلك ل.  ال یعتبره إنسانا ألنھ لیس في نفس المجتمعو -الذي یصلي خمس مرات في الیوم الشخص 

. لن تكون ھناك حاجة  دائما من اآلن فصاعدا اكون متاحی. التسجیل س أي حال على یسجلون إخواننا.  الیوم بشكل علنينذكر ذلك 
 . . یمكن للناس مشاھدة التسجیل لتكرارل

رج الصحف في تخ.  ، فإن األسوأ واألخطر خرج في السنوات األخیرة . وكما قلناالفتن أنواع مختلفة من  لدیھ الشیطان،  بعد كل شيء
.  في الدم یغرقخروج األخبار والبلد كلھ یسمح ب.  . اآلن ھناك ھذه المشكلة تسمى اإلنترنت الخبر یأتيعندما  ونغلیالماضي، والناس 

. كل  كذبة ذه، ھ لواقع. في االشیطاني . یعتقدون أنھ صحیح عندما تأتي األخبار في ھذا الجھاز  البعض مبعضھ یحاربونیجعل الناس 
 . بأكاذیبھذه 

 كتب " . یقولردا علیھیكتب ضده  صحافي" وھذه المرة  ھذا ھو الحال " . شخص ما یخرج ویقول ھذا في كل مكانالناس یستخدمون 
 ونال تطیع م. أنت بعضھم البعض الحمقى یتھمون یجعل الناس والمسلمین ھذا.  البعض مبعضھ یتھمون، ثم  "، آخرون یرون ذلكعني 

ھناك  أحدولم یعینكم  كم. لم یأمر أحد كم. لم یأمر الخیر واأن تفعل ونالشر في حین تحاولتفعلون و ون خلف نفسكم ،تسیر مأنت،  أوامر هللا
 . للدفاع عنا ومھاجمة اآلخرین

 

 



 

 

 

 

،  . بدال من التعامل مع أشخاص آخرین . تلك المرة یكتبون عكس ذلك ، تقول شیئا واحدا والناس یفھمون العكس تماما كما ھوالحال 
. یجب  هللا ھذا الوقت نظرفي  اجید لیس ھذا. ین قسمنم واصبحا، و أعداء لبعضھم البعض واصبحا،  البعض مبعضھ یتھمونن والمسلم

. القسمة مسألة  و. ما ھو أكثر أھمیة من ذلك ھ والعادات الطباع. الناس لدیھم كل أنواع  على المسلمین أن یقفوا معا وأن یكونوا واحدا
دعونا نرى  على ھذا النحو " م. لقد جعلھیمتحنھم حتى  ینمنفصل م، لكنھ جعلھشاء في اتجاه واحد إذا  ونیع یدخلالجمهللا جعل ییمكن أن 

البعض"، ھم بعض واحبیأن  ھمالبعض، وإذا كان یمكن مبعضھ واسامحیأن  ھمبعضھم البعض، وإذا كان یمكن وا معأن یقف ھمما إذا كان یمكن
 . أیضا اإلمتحانوھذا نوع من 

. لقد كان على ھذا یرضى عنھ . هللا  على ھذا النحو رباهھ شیخو،  مختلف ھمشرب.  . أنت ال تتبعھ ، حسنا ھذا" حسناب"ھذا الرجل أمر 
من  لیس ھذا.  أي شخصعلى . لیس لدیك الحق في االعتداء لفظیا  . لیس لدیك الحق في انتقاده أمس ة. لقد دخلت الطریق النحو لسنوات

 األدب .

: ال أحد  "لقد كتبوا ھذا وذاك". قلنا ذلك بالفعل یقولونو ا. یجلبون أخبارا خاصة عن . نسمع أحیانا الشكاوى أیضا نسمع.  الكثیر نسمع
كتب على حساب اآلخرین ت. لیس من الجید أن حتى لآلخرین  وا، ولكن ال تكتب ال توجد أخبار في ھذا المعنى الحمد :یجلب لنا األخبار. 

 .ك حول تفسد: ال  ننصح اآلنمن قبل و ذانصحنا بھ .وتزعجھم 

أن الناس یجب على .  لنا أن ننظر في وضعنا الخاص من األفضل ""ماذا كتب؟ ماذا قال؟ لترىتطلع ، ال تفتح على اإلطالق و في الواقع
لم األمر . ین مقبول واأخطاء اآلخرین لیس. الناس الذین ینظرون إلى ین مقبول ئھمإلى أخطا ن. الناس الذین ینظروئھم إلى أخطا وانظری

. ألن كل شيء یخرج من نفس المركز  علم نفس الشيءیتأن العالم كلھ تقریبا حیث إلى ھذا الوقت اآلن  وصلنا.  في الماضي كذلكیكن 
 ! یفعلونھ صحیح، وكل ما  اآلخرین على. الخطأ نفسھ  علىخطأ ال. ال أحد یقبل  یتعلمون األنانیة فقطجمیعا أنھم حیث 

نخجل أن نقول شیئا  . في ذلك الوقت غطیھ ". دعونا ننظر إلى أنفسنای. هللا  خطأ من الرأس إلى أخمص القدمینالنحن نعیش في  قل "
 . إذا كانت ال نعرف حتى كیفیة فتحھا الحمد :.  . ھناك الكثیر من األسماءالى ذلك وما  تك، صفحوذاك  ھذا،  . اإلنترنت لآلخرین

، إذا كان أي شخص  . من اآلن فصاعدابھا ال نقبل من یكتو،  ثم أنھا لیست منا ةسیئ ت. إذا كان جیدةفإذااألشیاء المكتوبة ھناك جیدة 
 .حتى ذلك  أن یكتب. لیس ھناك إذن للشخص  نابال عالقة لھ  اذایواجھ ھذا النوع من الحاالت 

 واد هللا ولیسا. ھم عبم . لم تشتریھ "كان ھذا الشخص معنا وذھب إلیك". ال أحد یستطیع أن یتدخل في ھذا یقولون ثم بعض الناسومن 
لوا "كان معنا ا. وال یھمنا إذا ق . ال أحد یستطیع أن یتدخلبھ . مرحبا  جاء الرجل إلینا ."كذا وكذا "ھذا الرجل فعل  . یقولون كعند داعب

 نكوتالذین یش . دع بأدب. ال أحد لدیھ الحق في أن یقول شیئا للشخص الذي یأتي  ". بابنا مفتوح الى ذلك . إنھ خائن وما وكان یفعل ذلك
 . ھذا واعرفأن ی

 لن.  على ھذا النحو قسمتھ. جعل هللا مع السالمة .  . دعونا نقول ذلك علنا . ھناك . لن نربطھم . وداعا لدینا أیضا أشخاص یغادرون
. وأولئك الذین یأتون،  : وداعا . ألولئك الذین یغادرون : مرحبا بكم یأتي یمكنھ أن. من یشاء  القلب ةطریقة هللا وطریق. ھذه ھي نربطھم 
 . لدیھم مكان على رؤوسنا بأدب  ونأتی مطالما أنھ

؟ ألن الناس یأتون إلى ھنا لیقولوا "هللا"  . لماذا لن نسمح لھمحتى لن نسمح لھم . دب دون أبننظر قلیال وبعض الناس یتصرفون 
 ا من. إذا كان ھناك أی . دعھم یعرفون ھذا أیضا الناس حتماء بھؤالءواإل بالبقاء ووكالء الشیطان الشیطان. لن ندع رجال ویتطھروا 

 !م نوایا سیئة لن یتم التسامح معھب یأتونالذین 

 



 

 

 

 

، من اآلن  . كما قلنا . وھذه مسألة ھامة أینما كانوا قادمینمن ، أبوابنا مفتوحة ون "هللا" ویأت، بالنسبة ألولئك الذین یقولون  ومع ذلك
. كما أنھ لیس من المناسب على طریق الحقیقة الذین ھم ، للناس لآلخرین  ئاشی ك وقولضجیج حول عدا لیس من المناسب أن تجعلفصا

، "كنت أتساءل باء غر واكونیالتوضیح و وا، یمكن لبعض الناس أن یطلب . ومع ذلك . ال تتنازل لھمة تعامل مع الناس خارج الطریقن تا
 بأدب .ولكن  أدبلیس من دون ،  ما ھي ھذه المسألة؟" یمكنك شرح ھذه المسألة والحقیقة بشكل صحیح

لبعضھم  غیر مقبول كالمون . یقولوتربیة ، ، أخالق  بأنھ لم یترك أي أدحیث شيء من ھذا القبیل  فعل الشیطانمن اآلن فصاعدا 
. ومتوحشة  ةغیر مھذب النفس. لتربیة نفسنا . جئنا إلى ھذه الطریقة یجب أن نربي نفسنا .  . وعلینا أن نكون حذرین من ذلك البعض

 . على الطریق اجئت إلى ھنا لوضعھ

ال یطلب منك  شیخك ي ".. قال ھذا عن شیخ . "ھذا الرجل قال لي ھذاتسیطر على نفسك ھذه األمور إذا لم تكن  الى، ال تنظر  لذلك
فعل ). بینما تحاول شمسي نور دافع عنوال نرید أي شيء آخر ( ظال ى؟ ال یلقالقول . كیف یذھب حتى . ال یرید االعالن  الدفاع عنھ

 . تفعل الشر تكون في الحقیقة،  الخیر

 إِنَّ َهللا یُدَافُِع َعِن الَِّذیَن آَمنُوا
 . أو لآلخرین منحن لسنا بحاجة لك ." ، أولئك الذین آمنوا المؤمنین"هللا یدافع عن 

 َوَكفَى بِاKِ َوِكیالً 

 التوفیق . ومن هللا

	الفاتحة .

 موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني
زاویة أكبابا ، بعد الحضرة ،1438 شوال 2017/02 -7- 14 

 


