محبة رسول هللا
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 .
أوال  ،إن شاء هللا يكون شهر المولد هذا  ،شهر ربيع األول  ،مبارك علينا جميعا إن شاء هللا  .نرجو أن يكون مبارك  ،مليئ بالبركة ،
والخير إن شاء هللا  .الناس الذين ال يؤمنون باهلل يفكرون ويضعون خطط حول ما يجب القيام به لمئة سنة  .يفكرون "سنفعل هذا  ،سنفعل
ذلك  ،وكيف سنحكم العالم ".
يعملون لمدة مئة سنة  ،وأحيانا لفترة أطول  ،للدنيا  .يعملون بدون توقف للدنيا  ،لشيء فارغ  .يعملون بال هوادة  ،بشغف  ،وبحقد  .لمن
يعملون؟ للشيطان  .يستمرون ألن الشيطان لم يكن عقبة  .ومع ذلك  ،عندما يكون هناك عمل جيد[يجب القيام به] ،مئة شيطان يواجهونكم.
صدَقَ ِة َحتَّى يَفُكَّ
ج َر ُجل َ
ش ْيئًا ِمنَ ال َّ
شرحنا قبل أيام أيضا  ،نبينا الكريم عليه الصالة والسالم يقول في الحديث النبوي الشريف " َما ي ُْخ ِر ُ
ش ْي َ
طانًا " .لذلك حتى لو كانت صدقة قليلة  ،يوسوس  " ،لماذا تعطي ؟" في حين يعطي المرء بدون غمضة عين ألمور
س ْبعِينَ َ
َ
ع ْن َها لَحْ يَ ْى َ
أمر ما هو في طريق الشيطان  .ومع ذلك  ،هللا يفعل ما يشاء في مقابل ما يفعلونه .
على
،
أخرى
ٍ
يقولون  " ،أنت تريد  ،وأنا أريد  ،وهللا يفعل ما يريد " .لذلك انظر إلى ما يريده هللا  ،وليس ما تريده أنت أو أريده انا  .دعونا نتبع ما
يريده هللا  .دعونا نكون مع هللا  .دعونا نكون من بين العباد الذين رضي هللا عز وجل عنهم .
اعطانا هللا أعظم نعمة وخلقنا على اإلسالم  .ثم خلقنا من أمة نبينا الكريم  .ونحن أيضا أمة آخر الزمان  .هللا أعلم كم تبقى من الوقت ،
ولكننا في آخر الزمان ويوم القيامة قريب .
حتى في زمن نبينا الكريم  ،كانوا يقولون ألولئك الذين قالوا ان هناك وقتا طويال ليوم القيامة "يجب عليك التوبة واالستغفار  .قال هللا
تعالى أنه قريب  ،ويجب أن ال تقول أنه بعيد ".
ا ْقت ََربَت السَّاعَة
يقولون ان هناك الكثير من الوقت المتبقي ليوم الحساب  .كيف تبقى الكثير ؟ من يعرف أكثر  ،أنتم أو هللا ؟ أستغفر هللا  .وتدعون أنكم
علماء  .أحيانا الناس يقولون كالما فارغا  .علينا أن نكون حذرين في مثل هذه األمور .
هناك الكثير من األحاديث  ،ولكن هذا كالم مباشر من هللا  .هللا عز وجل يقول في القرآن الكريم والعظيم الشأن " اقتربت الساعة " .هي
أقرب بكثير اآلن  .نحن أمة آخر الزمان  .األكثر ربحا لألمة هم هذا الجزء  ،ألن الكثير من المشاكل تحدث في هذه األوقات التي هي
قريبة من يوم القيامة  .أولئك هم الذين يتحلون بالصبر ويتحملون ذلك هم الفائزون  .هللا أعلم بثوابهم .
هناك أجر من واحد إلى عشرة ومن عشرة إلى سبعمائة  .وهناك أيضا أكثر من سبعمائة  .ال أحد يستطيع أن يسأل هللا عز وجل لماذا
اعطاهم  .الحسنات ليست صعبة أيضا  .الشيطان يظهرها على انها صعبة .

الشيء األكثر أهمية هو احترام نبينا الكريم ومحبة نبينا الكريم  .الباقي سهل طالما أنك تحبه  .حتى العشاق الدنيويون ال ينامون في الليل،
يفكرون بستة أشياء في نفس الوقت  " ،ماذا سأفعل ؟ كيف سأفعل ذلك ؟ كيف سأقف أمام هذه المرأة ؟ ماذا سأقول ؟ "
والشخص المحب الحقيقي لحضرة النبي يستمر بالتفكير  " ،كيف يكون نبينا الكريم سعيدا؟ ماذا علي أن أفعل ألكون تحت نظره أكثر ؟
كيف يمكنني كسب محبته ؟" ال شيء من العبادات والطاعات سيكون صعبا على هذا الشخص  ،ستكون كلها سهلة بالنسبة له .
في ذلك الوقت  ،ال يستمع إلى الشيطان  ،إلى النفس  ،أو أي شيء آخر  .محبة سيدنا تجعل الشخص يفعل هذه األعمال  .األشياء التي
يجب القيام بها تصبح جميلة بحبه  .تعليم الحب  ،تعليم العشق هو من واجب الطريقة  .ستكون في حالة حب مع هللا  .ستكون في حالة
حب مع نبينا الكريم  .ليس من الجيد أن تكون جافا  ،وفي ذلك الوقت ستفعل ذلك بصعوبة .
العمل الذي تعمله من دون حب  ،كما قلنا  ،ال نكهة له  .أيهما أفضل  ،رجل يقدم لك الطعام بابتسامة  ،أخالق  ،واحترام  ،أو يخدمك كأنه
يطرق على رأسك ؟
هناك  ،هذا نفس الشيء بالنسبة للعبادة  .العبادة التي تُؤدى بالمودة والمحبة والحماس  ،بمحبة هللا ومحبة للنبي مختلفة  .العبادة التي تُؤدى
بالقوة  ،لتنتهي بسرعة  ،قائال ان الفرض يكفي  ،وليس هناك حاجة للسنة ال تستحق  .عندما تقول " السنن ليست مطلوبة " تقبل عبادتك
ولكن ال يتم تقديرها  .يتم قبولها ولكن ال ت ُحترم  .ليس هناك نكهة في تلك العبادة  ،ليس لها طعم .
الحمد هلل  ،كما قلنا  ،هذا الشهر هو شهر نبينا الكريم  .احترامه وتكريمه له أجر كبير  .اآلن لألسف  ،الناس الذين درسوا قليال من التعليم
الديني يخرجون ويقولون هذه بدعة عندما تكرمه قليال  .يستمرون بالكالم  ،ولكن ال يوجد شيء من هذا القبيل  .أولئك هم الذين يتعبدون
قسرا .
لم يجعل هللا تلك القسمة لهم  .عندما ال ت ُمنح  ،تحدث بالطبع الغيرة الشديدة  .يشعرون بالغيرة  " ،لماذا هذا الشخص يفعل ذلك وأنا ال ؟
يجب أن ال يفعل ذلك لكي ال يحصل على الثواب !" أعتقد أنهم يفكرون  " ،سيكسبون محبة نبينا  .إذا لم نفعل ذلك كلنا  ،سنكون جميعا
نفس الشيء ! "
يرسلون األخبار إلى بعضهم البعض  ،يكتبون  ،يرسمون وما الى ذلك  ،ويضلون الناس عن الطريق الذي يعرفونه  .بعض الناس الذين
لديهم نفس ضعيفة  ،بالطبع لم يدخلوا إلى المدرسة أو الى أي مكان آخر  ،إال أنهم يعتقدون أن هؤالء الناس متعلمون  ،شيخ  ،حاج وما
الى ذلك .
في حين قد تربى جميعا أجدادنا على هذه األخالق الجميلة  .أخذوا من الطريقة  ،أخذوا من المشايخ  ،أخذوا من المرشدين  ،وعرفوا .
كان هناك شعراء حتى في زمن نبينا الكريم الذين كتبوا القصائد في مدح رسولنا الكريم  .إنهم مشهورون .
في الواقع  ،كما تعلمون  ،أعطى نبينا الكريم ثوبه إلى الشخص الذي كتب قصيدة الب ُردة  .الب ُردة تعني العباءة  ،وبقي اسمها كذلك  .كتب
الرجل قصيدة جميلة حيث أن نبينا الكريم أحبها وأعطاه ثوبه كهدية .
هذه القصيدة ستتم قراءتها حتى يوم القيامة  .وهي القصيدة التي تشرح صفات نبينا الكريم وتكرم نبينا الكريم  .أمر هللا عز وجل بتكريمه.
قال " إن هللا ومالئكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ".

هذه هي األشياء الجيدة  .تزداد المحبة وتكسب األجر بسهولة  .ليس باألمر الصعب  .نحن ال نشعر بالتعب كأننا نرمي الحجارة  .تكسب
األجر من حيث أنت جالس  .يقول هللا عز وجل افعل هذا  .افعل هذا واحصل على أفضل أجر  .ال تستمع إلى الشياطين وال تتبعهم .
ال تضع خطط لمئة سنة وال أللف سنة  .افعل ما أمر هللا به  .هذا ما يهم  .أظهر هللا لك الطريق  ،بيًن لك الطريق  .دعهم ينفجروا .
يمكنهم أن يحاولوا بقدر ما يريدون  ،ما قاله هللا تعالى سيحدث في النهاية  .جميع من هم على طرق أخرى سيكونون من الخاسرين .
سيخسرون دنياهم وآخرتهم .
قبل فترة وجيزة  ،قرأ حضرة اإلمام أفندي آية جميلة في صالة المغرب  .تقول نفس الشيء  .المعنى ال تحزن وال تخف  ،يمكنهم فعل ما
يريدون  ،وما يقوله هللا سيحدث .
هذا هو آخر الزمان  .ما يقوله هللا يحدث  .العالم كله يغلي بالفتن  .يحاولون تعذيب الناس وتقسيم العالم  .في حين أنهم ال يعرفون أن يوم
سموه ؟ حتى لو كان يوم القيامة ليس قريبا  ،الى متى سيعيشون ؟ ال يستطيعون العيش إلى األبد .
القيامة قريب  .ماذا سيحصل إذا ق ً
كما قلنا  ،وضع هللا خطته  .إذا كانوا يقولون ويفعلون ما سيحدث مئة سنة من قبل  ،نبينا الكريم قال ما الذي سيحدث قبل الف واربعمائة
سنة  .كل ذلك يحصل واحد تلو اآلخر  .في النهاية  ،هناك  ،يوم القيامة قريب أيضا  .معظم عالماته قد ظهرت وعدد قليل جدا بقي  .إن
شاء هللا يظهر المهدي عليه السالم بسالم  .راية اإلسالم سترتفع في كل مكان إن شاء هللا .
اآلن  ،الناس يأتون وينضمون لهذه الحرب  .يعتقدون انه الخليفة والمهدي وما الى ذلك  .بعض الناس يذهبون من دون معرفة  ،ولكن
لألسف أنهم يذهبون في حين يجري خداعهم  .ألنه عندما يظهر المهدي عليه السالم  ،سيظهر بالكرامات  ،بالعجائب  .وهذه األسلحة ،
البنادق  ،والصواريخ لن تعمل  .سيفعل ذلك بالكرامات .
التكنولوجيا في ذلك الوقت مختلفة تماما عن اآلن  .ستكون من النوع الذي مهما كان عدد الجبابرة  ،بينما الكثير منهم يستحق العقاب  ،لن
يبقى وال واحد حتى  ،لن ي ُترك أي واحد  .لن يفلتوا من العقاب  .سيذهبون جميعا إلى النار مع الخطط التي فعلوها  .ال يليق بالمهدي عليه
السالم أن يقوم بتفجير القنابل  ،تضييع ذاته في حين يضيع الناس في جميع األنحاء دون أي اعتبار لألطفال .
سمعنا من موالنا الشيخ قدس هللا سره أنه عندما يسحب المهدي عليه السالم سيفه مرة  ،رؤوس الجبارة ستتطاير  .عندما يحركه من
الناحية اليمنى سيتم إزالة ألف شخص  ،وعندما يحركه الى الجانب األيسر  ،ألف سيتم القضاء عليهم من الناحية اليسرى  .ستحدث هكذا
كرامات  .سيحدث مثل هذا التنظيف  .خالف ذلك  ،كيف سيتم محو الكثير من الناس الذين هم أسوأ من الشيطان ؟
نوح عليه السالم قال :
ارا
َل تَذَ ْر َ
علَى ْاْل َ ْرض منَ ا ْلكَافرينَ دَي َّ ً
ال تترك أحد من المشركين  ،قال نوح عليه السالم  .لم يحن الوقت بعد  .اآلن حان الوقت  .عندما يصل المهدي عليه السالم  ،سيتم
تنظيفهم جميعا إن شاء هللا .
اآلن يضايقون المسلمين في كل مكان  .حيثما يوجد مسلم  ،يشككون بأنه إرهابي  .في ذلك الوقت  ،لن يبقى أي شخص ليس مسلما .

هذه هي أخبار موالنا الشيخ الجيدة  .كان قد قال ذلك  ،قالها منذ فترة طويلة  .ما قاله موالنا الشيخ يتحقق أمرا ً تلو اآلخر  .إن شاء هللا
سيكون هكذا من هذه النقطة من اآلن فصاعدا أيضا  .سيتم حفظ أولئك الذين يأتون إلى الطريق الصحيح  .وأولئك الذين ليسوا على
الطريق الصحيح سيكونون من الخاسرين .
مولد نبينا الكريم هو في الثاني عشر من ربيع األول  ،الموافق في  22ديسمبر من (هذا العام)  .يفترض أن عيسى المسيح في  .24أصال
لم يكن في  ، 24كان وقت آخر  ،ولكنهم بحثوا عن أنسب وقت  .قالوا " ،الرابع والعشرون من كانون األول يقع في منتصف فصل
الشتاء  ،ليس لدينا شيء نقوم به  ،يمكننا أن نجعله عيد ميالد عيسى  ،ويمكننا أيضا كسب المال " .ألنهم متخصصون في التجارة تماما .
لذلك يدخلون دينهم بالتجارة ايضا  ،ويديرون العالم وفقا لتجارتهم  .دم الناس  ،أمالكهم  ،ومهما كان ليس مهما  .فقط المال  .مليون
شخص يمكن أن يرحلوا" ،ال بأس إذا حصلنا على مليون دوالر " ،يقولون  .لذلك التجارة هي كل شيء بالنسبة للكفار .
هناك رحمة في اإلسالم  .ليس هناك رحمة في أي شيء آخر  .المسلم غير الرحيم  ،من ال رحمة عنده  ،هذا يعني أنه قد انحرف عن
الطريق  .لهذا السبب هؤالء القادمون الغرباء يعتقدون أنهم يقاتلون في سبيل اإلسالم  .إذا كانوا بدون رحمة  ،هم أيضا في خطر .
يجب أن يكونوا على طريق هللا والطريق الذي أظهره حضرة النبي  .الذين ال يحترمون حضرة النبي هم مثل أعداء اإلسالم  ،ألنه إذا لم
يكن هناك احترام لحضرة النبي  ،هذا يعني أنهم قد انحرفوا عن الطريق .
دعونا نرى كيف اتضح هذا الوضع  .موالنا الشيخ نصح أيضا  :ابقوا حيث أنتم عندما يحدث شيء  .يكفي اذا ابقيتم مؤن لشهر او شهرين
في منزلكم  .أنتم بأمان إن شاء هللا  .الشكر هلل أن البشرى قد اعطيت .
إن شاء هللا نصل الى المهدي عليه السالم بأفضل حال  .كما قال موالنا الشيخ قدس هللا سره ونبينا الكريم  ،االنتظار ليال ونهارا هو
واجبنا وأملنا  .وهذه أيضا عبادة ألنها اعتقاد وإيمان  .وجود اإليمان في هذا األمر هو من العبادة  .إن شاء هللا يظهر في أقرب وقت
ممكن لكي ال يعاني الناس لفترة أطول  .ومن هللا التوفيق .
الفاتحة .
موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
1/2015–12–12ربيع األول  ، 1437زاوية أيوب سلطان

