من ال يحضر لثالثة أسابيع يجب أن ال يدعي أنه من الطريقة
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  .أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم  .الصالة والسالم على رسولنا
محمد سيد األولين واآلخرين  .مدد يا رسول هللا  ،مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا  ،مدد يا مشايخنا  ،شيخ عبد هللا الفائز
الداغستاني  ،شيخ محمد ناظم الحقاني  ،دستور  .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .
يقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في دعائه " اللهم احفظنا من صاحب السوء " .يقول " اللهم احفظنا من جار السوء  ،اللهم
احفظنا من األماكن السيئة " .هناك بعض األماكن التي يجب أن تمر بسرعة عندما تمر بجانبها  .صاحب السوء يأخذ الشخص
للخطر بنفس الطريقة .
اإلنسان في دار البالء  .ترى أن اإلنسان هو شخص منظم  .هو نفسه  ،يؤدي جميع الصلوات في الوقت المناسب  ،وهو
شخص تقي  .ومن ثم ترى أنه تغير فجأة  .ما يسبب تغييره ؟ الصاحب  .يتجول مع صاحب سيئ  .يقولون " نعيش بشكل
أفضل " .نحن ال نعيش حياة مسلية  .انها ليست حياة جيدة " ،يفكرون  ،وفجأة يتركون كل شيء ويخطئون عندما يكونون
لوحدهم  .لهذا السبب بالتأكيد يجب أن يتصلوا في مكان ما  ،بالشيخ  .يجب أن يتعلقوا بمرشد بحيث يكون من حولهم جيدين
أيضا  ،لن يأخذوهم إلى أشياء سيئة  ،ولن يظهروا لهم أشياء سيئة .
نفس الناس تميل نحو الشر  .أحد األولياء العظام قال " ما هو الشيء األكثر حماقة في هذه الدنيا ؟ نفس المرء " .ألنها ال تريد
الخير لنفسها  .تريد الشر والضرر دائما  .ماذا تقول إذا رأيت شخص يريد أن يتضرر ؟ تقول "مجنون  ،أحمق" .النفس نفس
الشيء  .ال يوجد أكثر حماقة  ،جنونا منها  .لهذا السبب الشخص الذي يسير خلف نفسه  /نفسها هو بنفس الطريقة  :غير
معقول  ،في الخسران  ،وأحمق  .نفس تريد الشر لها أيضا  ،وليس دائما لآلخرين  .تضر نفسها أوال  .لهذا قال نبينا الكريم
صلى هللا عليه وسلم " أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك ".
نفسك هي أعظم عدو  .إذا تركتها تكون مع السيئين مثلها  ،انها سعيدة  ،تحتفل  ،وال تظهر لك الطريق الصحيح  .لذلك ال
يوجد أي شخص سار خلف نفسه ونجا  .الشخص الذي يربي نفسه ينجو  .يجب أن ال تترك النفس حرة  .يجب أن تبقى
باستمرار تحت السيطرة  .يجب أن يرتبط المرء بجماعة  ،بالذكر  ،بالشيخ  .ال يمكنك تحمل تحريرها  .ال تحررها  ،وإال
ستأخذك الى أماكن ستندم عندها  .ال قدر هللا  ،األسف النهائي لن يكون ذات فائدة  .األسف النهائي هو في اآلخرة .
ال قدر هللا  ،هللا يحفظنا من أن نندم  .هللا ال يجعلنا من النادمين في اآلخرة  .الندم ال فائدة منه هناك  .إذا تبت في هذه الدنيا ،
سيغفر لك هللا  .إذا تبت توبة حقيقية  ،سيبدل سيئاتك الى حسنات  .بهذه الطريقة تخرج فائز  ،وهذا ليس األسف النهائي .
أجدادنا لديهم أقوال جميلة حيث أن الناس ال يعرفون لماذا قالوها  .األسف النهائي في اآلخرة  ،طبعا فإنه ليس مفيدا على
اإلطالق  .لدينا الفرصة بالتوبة والندم بينما نعيش في هذه الدنيا  .لذلك ،حتى ال نأسف في هذه الدنيا ابدا  ،علينا دائما أن نكون
مع المجتمع  ،مع اإلخوان  /األخوات  ،وحضور الدروس بانتظام  .إذا لم تحضر مرة في األسبوع  ،إذا مرة كل أسبوعين .
إذا لم تتمكن من الحضور مرة كل أسبوعين  ،يجب أن ال يمر عليك ثالثة أسابيع  .المشايخ يقولون " من يمر عليه ثالثة
أسابيع يجب أن يخجل من القول أنه منسوب الى الطريقة ".

همة المشايخ العمل على جعل الناس يثبتون على الطريق الصحيح  .ليس من السهل كبح جماح اإلنسان في خضم الكثير من
الشياطين  .انهم بالتأكيد يطلبون المدد من النبي  .هناك حاجة لهمته حتى تبقى على الطريق الصحيح  .علينا ان نجاهد النفس
حتى آخر نفس  .أنت في خطر إذا لم تفعل ذلك  .األمر أكثر صعوبة عندما تكون لوحدك  .لهذا السبب العدو األكبر للشيطان
هي الطرق والمذاهب  .يريدون القبض على الجميع واحدا تلو اآلخر .
الشيطان وهذه الدنيا يسيران معا  ،يرون أن الناس في جسم  ،في مجتمع  ،لذلك الشيطان والدنيا يحزنون حزنا شديدا ألنهم لم
يستطيعوا أن يفعلوا الكثير لهم  .تقول الدنيا " انتظر  ،وسيتفرقون واحدا تلو اآلخر قريبا  .أوال نشغلهم بالدنيا ،ومن ثم تلتقطهم
واحدا تلو اآلخر " .ال تكن لوحدك  .كن مع المجتمع طالما أن القوة مع المجتمع  .يد هللا مع الجماعة  .ستكون محفوظا عندما
تكون مع الجماعة  .يقال إذا كنت لوحدك  ،سيمسك بك الشيطان  ،سيمسك بك الذئب  .الذئب هو الشيطان .
كما قلنا  ،أعظم عدو للشيطان هو نبينا الكريم وأولئك الذين يتبعونه  .يختار ويهاجم أولئك الذين هم على طريقه الصحيح
وأولئك الذين يتبعونه  .هناك فصائل منحرفة والتي ترى كل شيء منها جميل ظاهريا  .لماذا ؟ ألن الشيطان ال يختارهم .
يقول " هؤالء رجالي على أي حال " .يتعاونون مع بعضهم البعض ويساعدون بعضهم البعض أيضا  .ومع ذلك  ،شخصين ال
يمكنهما حتى الوقوف مع بعضهما البعض على الطريق الصحيح  .دائما هناك نزاع  ،فتنة وفساد .
لذلك  ،علينا أن نكون حذرين وال نحزن  .يقولون " كيف يمكنني أن أكون محفوظا من الشيطان أو النفس ؟" يسألون " كيف
سأكون محفوظا من هذه ؟" لست محفوظا طالما أنت على الطريق الصحيح  .ستسعى باستمرار وتكون دائما حذرا  .هذا أيضا
امتحان  .مقامك يرتفع باإلمتحانات وتكسب األجر والثواب  .كلما عارضت هذه األشياء  ،كلما ارتفع مقامك وزاد ثوابك .لذلك
ال شيء يضيع عند هللا  .عندما تفعل الخير ضدهم  ،عشرة حسنات  ،مئة حسنة  ،وألف حسنة تكتب عند هللا .
بعض األوروبيين متقدمين في صنع اآلالت  ،ترتيب الشؤون المالية  ،واألشياء المادية  .ألنهم عندما يفعلون مثل هذه األشياء
ألنفسهم  ،يحسبون كل شيء ماديا  .يحاسبون الجميع على هذه الديمقراطية وما ليس قذرا  ،يعطون الحكم وفقا لذلك  .لديهم
هذا الشيء الذي يسمى الفلسفة  .لديهم الفلسفة كدين والفلسفة كإلحاد  .هناك أدب في اإلسالم  .ليس لديهم حتى "أ" األدب .
لماذا نقول هذا ؟ يقولون " انظروا الى هذا الكم من الناس الذين يتعرضون للظلم  .هناك الكثير من الشر  .لماذا خلقهم هللا "؟
يا للحرج  ،الوقاحة  ،وغير األخالق ! كيف تجرؤون على التدخل بعمل هللا ؟!
كل شيء لديه حكمة  .هللا عز وجل لم يرسلكم ولم يخلقكم من أجل الدردشة  .جعلكم هللا في هذه الدنيا كإمتحان  .بعد ذلك ،
آخرتك ستكون أبدية وفقا إلمتحانك  .ستذهب إما إلى النار أو إلى الجنة  .سيكون من الصعب عليك إذا أسأت التصرف هكذا .
ال معاناة في الجنة  -ال عذاب وال مرض وال جوع وال عطش وال ظلم وال شيء من الشرور  .إذا كنت تريد هذا  ،افعل ذلك
وكن في الجنة  .هذه الدنيا ليست حتى مثل طرفة عين مقارنة باآلخرة .
لماذا ذكرنا ذلك ؟ تماما كما قلنا قبل قليل  ،يقولون "لماذا خلق هللا الشيطان؟" هنا  ،إنها حكمة هللا  .خلقه إلختباركم  .إما
تذهب إلى حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة  .هنا  ،هذا هو استخدامه  .لم يخلق هللا أي شيء غير ضروري .
كل شيء لديه حكمة واستخدام  .هناك فائدة وضرر  .المسلمون يرون الفوائد  .مقامنا يرتفع بمعارضته  ،ال نفعل ما يقوله لنا،
ونفعل عكس ما يقوله  .واآلخرون يتبعونه ويعارضون هللا  .انهم يعارضون هللا تماما كما يعارض الشيطان قائال " لماذا خلقت
آدم؟"

إنهم يسألون "ما هذا الظلم ؟ لماذا"؟ هذا ليس ظلما  .إنها أمور ستحدث  .إنه اختبار  .هللا لديه الماليين من الحكم وهذه واحدة
منها  .األدب مهم  .ليس فقط في بلدنا  ،ولكن كنا في جنوب شرق آسيا لمدة شهر والحال نفسه في كل مكان  .هناك اعجاب
بأوروبا  .يسمونه الرجل األبيض  .ما الرجل األبيض ؟ إنهم شديدو السواد  .ال يمكن أن يُرى داخلهم من ظلمهم وظلمتهم  .ما
يفعلونه يعجبهم  .يحاولون تقليدهم باللباس والطعام الذي يأكلونه  .في الحقيقة  ،إنهم نسوا لغتهم في بعض البلدان ويتحدثون
مثل األوروبيين .
هللا يرزق الوعي واإلدراك للعالم اإلسالمي  .انهم ال يقدرون هذه النعمة التي انعمها علينا هللا  .انهم ال يقدرون نعمة االسالم
ونعمة اإليمان  .ألنه عندما تولد مسلم  ،تولد بأدب اإلسالم  .مهما كنت تبدو مثلهم وتحاول أن تبدو مثلهم  ،ال يزال نور
اإليمان في داخلك يمنحك بعض األدب  .ولكن ليس لديهم مثل هذا األدب  .يفعلون جميع أنواع األفعال غير الالئقة وجميع
أنواع القذارة  ،ومن ثم يقيمون األحكام بدون تردد  .يعتقدون أنه يمكنهم أيضا جعل هللا عز وجل يفعل ما يريدون  .كن حذرا!
ليس لديهم معرفة في هذه األمور  .أعطاهم هللا العلم الدنيوي  .يمكنهم صنع السيارات  ،األسلحة  ،القنابل  ،اآلالت  ،األدوات،
ولكن هذه ليست مهمة  .المهم هو الروحانية  .ال فائدة منهم اذا لم يكن هناك روحانية  .ليس هناك سوى الضرر لهم  .يعتقدون
أنهم يحكمون العالم  ،بينما كما قلنا قبل قليل  ،ليس لديهم عقول .
هللا عز وجل هو الحاكم المطلق  .إنهم ال يعترفون به  ،وهم جاهلون ألنهم ال يعترفون به  .إنهم يسمونها الجاهلية  .كانت
موجودة قبل نبينا الكريم .الجاهلية الثانية اآلن  .حفظنا هللا  .المتعلمون اصبحوا أكثر جهال  ،ولكن الناس يعتقدون أنهم يعرفون
شيئا  .ال تنخدعوا بهم  .ما يعرفونه هو قليل من التكنولوجيا التي علمهم إياها هللا  .التكنولوجيا ليس لها حدود في نظر هللا .
لذلك هم تقريبا على وشك أن يعلنوا أنهم كإله بالقليل من التكنولوجيا  .بهذه الطريقة اصبحوا جاهلين .
حفظنا هللا من شرورهم  .اإليمان الذي أعطانا اياه هللا هو أعظم نعمة  .ال يمكن أن يكون هناك شيء أعظم  .هللا يقوي إيماننا
وإيمان جميع المسلمين إن شاء هللا  .ألنه عندما ال يكون هناك إيمان  ،الشخص فقط يتكون من لحم وال فائدة منه  .هللا يظهر
المهدي عليه السالم في أقرب وقت ممكن حتى نتمكن من رؤية الحقيقة إن شاء هللا  .ومن هللا التوفيق .
الفاتحة .

موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
 21/2017 -11-10صفر  ،1439زاوية أكبابا  ،بعد الحضرة

