هللا ال يتخلى عن حقوق أي شخص
السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته  .أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم بسم ميحرلا نمحرلا هللا  .الصالة والسالم على رسولنا دمحم سٌد
األولٌن واآلخرٌن  .مدد ٌا رسول هللا  ،مدد ٌا ساداتً أصحاب رسول هللا  ،مدد ٌا مشاٌخنا  ،شٌخ عبد هللا الفائز الداغستانً ،
شٌخ دمحم ناظم الحقانً  ،دستور  .طرٌقتنا الصحبة والخٌر فً الجمعٌة .
الطرٌقة تستند على األدب  .األمر األكثر أهمٌة فً الطرٌقة هو األدب  .ما نعنٌه باألدب هو عندما ٌرى الناس شخص من
الطرٌقة ٌ ،جب أن ال ٌشعروا بأن ضررا ما سٌصٌبهم  .علٌهم أن ٌقولوا " هؤالء الناس لدٌهم أدب من أدب نبٌنا الكرٌم  .انهم
ٌحاولون تعلم هذا األدب " .هذا أمر مهم جدا فً الطرٌقة ٌ .جب أن ال ٌشتكً أحد منك .
بالطبع الطرٌقة لدٌها مراتبها  .لٌس من السهل أن تكون طالب  .موالنا الشٌخ قدس هللا سره ٌقول دائما "أنا ال أتصرف كشٌخ.
إذا كان لً أن أتصرف كشٌخ لن ٌبقى أحد " .إذا تصرف كشٌخ ذلك ٌتطلب قدرا كبٌرا من الطلب  ،ذلك ٌتطلب الحفاظ على
قدر كبٌر من األدب  .ألنه لٌس من السهل ٌقول موالنا الشٌخ " نحن نتعامل شبه ذلك ".
أنتم محبون للطرٌقة  .أن تكون مرٌد لٌس باألمر السهل  .ومع ذلك  ،فمن المهم أٌضا أن تكون على الطرٌقة وتنوي ذلك .
ٌمكنك القول " لقد نوٌت أن أصبح مرٌدا وأتعلم ببطء " .ناهٌك عن الطرٌقة  ،فً اإلسالم لٌس هناك طلب ألي شًء  " ،أنا
فقٌر  .أعطنً شٌئا " .هذا األمر أكثر صعوبة فً الطرٌقة  ،أكثر جدٌة  ،ولٌس هناك شك فً ذلك ٌ .قول نبٌنا الكرٌم " من
ٌتسول باستمرار ٌ ،طلب شًء  ،اللحم على وجوههم ٌقع ٌوم القٌامة ُ ٌ ،صابون بالحرج ".
لذلك  ،طرٌقتنا لٌست ممتلكات دنٌوٌة  .هً ألمور أخرى  .أن ٌتقرب اإلنسان من الحائزٌن على المال والحائزٌن على مكانة
والطلب " أعطنً هذا وذاك " هذا خارج األدب  ،هذه وقاحة  .ولكن النظام اآلن هو نظام شٌطانً  .النظام جعل ذلك طبٌعً
عند الناس  ،كما لو أنه حق مكتسب  ،الجمٌع ٌفعل ذلك  ،ولٌس هناك شًء مثل خجل ٌ .قولون " فقط دع االنتخابات تصل
غدا سأظهر ما سأقوم به " " .لم ٌصوتوا لً  .دع االنتخابات تنتهً  .لدٌنا الكثٌر من األصوات  .إذا لم ٌعطنا ما نرٌد لن
نصوت له " .لذلك ٌوجد مثل هذه الوقاحة  ،مثل هذا الوضع الفظ اآلن  .هذا هو حال آخر الزمان  .هذا لٌس أدب وأسلوب
الطرٌقة .
من حكمة هللا وقعت األحداث األخٌرة  .هناك حكمة فً كل شًء  .مع الفكر  " ،دع اآلخرٌن ٌحترقون فً حٌن نحن نحترق
اٌضا !" الشٌطان وأنصاره ٌلومون الناس الذٌن ال ٌفعلون شٌئا قائلٌن "انه من المجتمع الخائن" .الكثٌر من الناس جاؤوا إلٌنا ،
وجهوا نداء  ،ونحن وقعنا فً الغفلة .
جهودنا كانت لمنحهم اشارة بحٌث أن تنهد المظلومٌن ال ٌظهر وال ٌظلمون.كنا نظن أنه ٌمكن أن ٌكون لنا بعض الفائدة اٌضا،
ولكن هذه حكمة هللا حٌث أن هذا هو أٌضا درس لنا  .إنه درس ألهل الطرٌقة أٌضا ٌ .جب أن ال تطلبوا من غٌر هللا  ،وٌجب
أن ال تذلوا أنفسكم ألي شخص  .لدٌنا هللا ٌ .جب أن تقول هلل " أعط هذا المظلوم حقه  .دعه ٌستحصل على حقه ".

لقد ارتكبنا خطأ بقول إنسان ٌ .جب أن ال نقوم بتأنٌب أي شخص ألن كل شًء من هللا عز وجل  .كالمك سٌقع أٌضا على
آذان صماء  " ،بما انكم ال تناشدوا المكان الحقٌقً وتنجذبون لشخص آخر  .عودوا إلى رشدكم " .وهذا ما حدث لنا  .إنها
حكمة هللا  .هناك حكمة فً كل شًء .
إنه أدب الطرٌقة  :لن تغضب من أحد  ،لن ترتكب جرٌمة ضد أي شخص  .هذا أٌضا من عند هللا  .سنتوسل الى هللا  ،دعاؤنا
هلل  ،إلى هللا عز وجل حٌث أن القادر على كل شًء هو هللا  .كما انه ٌمكنه رفع هؤالء الناس إلى أعلى المقامات  .هناك خٌر
فً كل شًء  .الظلم الذي بدأ من أنصار الشٌطان ال ٌفٌدهم حتى  .هؤالء المظلومون إن شاء هللا  ،سٌجلبهم هللا إلى أماكن
أفضل بسبب صبرهم .

ش ْيئ ًا َوهُ َو َخ ْي ٌر لَّكُ ْم
َو َ
سى أَن تَك َْرهُواْ َ
ع َ
" وعسى أن تكرهوا شٌئا وهو خٌر لكم " " .قد تكرهون شٌئا وهو خٌر لكم " .ال تحبون بعض االمور ولكن هناك خٌر فٌها .
القرآن الكرٌم هو كالم هللا عز وجل  .وبعض األشٌاء التً تعتقدون أنها خٌر لكم ولكنها شر لكم  .لذلك  ،وظٌفتنا هً  ،من
األدب أن نطلب كل شًء من هللا .
ٌجب أن ال تساوم أي شخص كائنا من كان  .تقول " إذا وفرت لً هذه الفوائد  ،سأعطٌك كل أصوات قرٌتنا فً االنتخابات"،
ترتكب ذنبا  .ما ٌجب القٌام به واضح  .لٌس هناك حاجة ألي شًء آخر  .لٌس من الجٌد أن تقول لالنتخابات أو لهذا وذاك .
فً سبٌل هللا  ،سنعطً أصواتنا للصالحٌن  .خالف ذلك  ،حتى أصغر شًء ٌتحول إلى تسول ٌ ،تحول إلى رشوة  ،وٌتحول
الى سلوك مشٌن  .ما علٌنا القٌام به هو فً سبٌل هللا ولٌس من أجل أي شًء آخر  .عندما ٌعطً هللا ٌعطً األفضل .

اّلل فَ ْل َيت َ َوكَّ ِل ا ْل ُمؤْ ِمنُونَ
علَى ّ ِ
َو َ
" وعلى هللا فلٌتوكل المؤمنون " .المؤمنون سٌتوكلون على هللا .
شخص عاش فً زمن داود علٌه السالم  .قال الرجل ذات ٌوم " لن أعمل بعد اآلن  ،وسأطلب كل شًء من هللا " .الرجل بقً
حقٌقة على وعده  .كلما طلب منه الناس أن ٌعمل ٌرفض " لن أفعل أي شًء  .لن أعمل حتى ٌأتً الرزق الى داخل بٌتً .
لقد توكلت على هللا " .شهر  ،شهرٌن  ،سنة مرت والرجل على حاله  .كان الناس ٌسخرون من الرجل اآلن وٌنظرون الٌه
على انه مجذوب  .سنتٌن  ،ثالث سنوات  ...ومرة أخرى ال شًء .
" ٌا هو  ،انهض واعمل " .سٌقول " ال  ،أنا انتظر  .الرزق سٌأتً من عند هللا ".
فً النهاٌة إنتظر هكذا لمدة سبع سنوات  .ذات ٌوم رأى ثورا ٌركض وٌدخل منزله  .وقال " ها أنا ذا  ،وصل رزقً " ،قال
وتمدد علٌه على الفور وذبحه  .سعد بهذا  .بعد قلٌل جاء رجل ٌسأل عنه " ركض ثوري الى هنا " .أجاب " أي ثور ؟ ارسل
هللا لً هذا الرزق  .هللا هوالرزاق  .لقد كنت أقوم بالدعاء لمدة سبع سنوات وقد تم قبول دعائً  .جاء الرزق الحمد هلل ".
" كٌف ٌمكن للرزق أن ٌأتً هكذا ؟ هذا عجلً " ،وعندما بدؤوا بالشجار ذهبوا إلى المحكمة الى داوود علٌه السالم .

داوود علٌه السالم كان نبٌا وكان قاضٌا للمسلمٌن  .ولدٌه أٌضا صوت جمٌل ٌ .سمى الصوت الداوودي .جاؤوا وقال
" أخبرونً عن شكواكم " .قال الرجل " لقد كنت أتوسل الى هللا لمدة سبع سنوات أن ٌرسل لً رزقً الً بدون أي عمل
وسعً .إستجاب هللا دعائً وأرسل لً ثورا ضخما  .لذلك ذبحته  .هذه هً المسألة ".
الرجل اآلخر انفجر غضبا "هذا ثوري ولٌس ألي شخص آخر ! لقد هرب منً وهذا الرجل ذبحه  .فضال عن ذلك ٌقول كالما
فارغا  .أنت شخص عادل  .أنت النبً والقاضً الذي ٌحكم بالعدل " .قال داوود علٌه السالم " بما أنه كان لك ٌ ،مكنك
استخدام هذا الرجل لمدة  6-5أشهر حتى ٌتمكن من الدفع لك ".
الرجل اآلخر قال " ٌا أٌها النبً داوود ! لقد كنت أتوسل لمدة سبع سنوات واقوم بالدعاء ".
" حسنا  ،لقد كنت تدعو ولكن الشرٌعة اإللهٌة موجودة هنا  .إذا قال الجمٌع " لقد قمت بالدعاء وجاء إلى باب منزلً " عندها
العالم المحٌط بنا سٌكون شوربة  .ستعمل مع هذا الرجل " .ثم قال الرجل لداود علٌه السالم " انظر الى األمر مرة أخرى ".
لذلك قال داوود علٌه السالم " انتظر  ،سنصدر الحكم غدا  .دعونا نفكر فً ذلك ".
فً الٌوم التالً جاء داوود علٌه السالم الى هناك  ،جلس  ،وقال لصاحب الثور " اترك حقك بالثور لهذا الرجل  .اذهب
بطرٌقك وهو ٌذهب بطرٌقه " .عند سمع هذا صاحب الثور قال " أي نوع عدالة هذا ؟! الرجل قتل ثوري  .كٌف ٌمكن لهذا
الشًء أن ٌكون؟!"
فً ذلك الوقت قال داوود علٌه السالم "ستعطً الثور وخمسون قطعة من الذهب فوقه" .غضب الرجل " أي نوع عدالة هذا ؟!
هل ٌمكن لذلك أن ٌكون ؟ أخذ ثوري وسأفقد  55قطعة من الذهب " .اصدر ضجة والناس حوله بدؤوا ٌتذمرون  " ،ما هذا؟ "
وفقا لذلك قال داوود علٌه السالم "ستعطً كل ثروتك لهذا الرجل  ،وبعد ذلك سترحل " .بعد ذلك قفز الرجل متذمرا  " ،أي
نوع عدالة هذه !" المحٌطون أٌضا بدؤوا ٌغلون  .وفقا لذلك قال "حسنا  ،ستعطٌه ثروتك  ،زوجتك  ،وأوالدك كخدم لهذا
الرجل ".
هذه المرة خرج الرجل بحالة من الجنون  .عندما كان هذا هو الحال قال داوود علٌه السالم "اآلن أنت طلبت ذلك  .تعال ،
هناك صحراء مقبلة  .سنذهب الى هناك " .المحٌطون بدؤوا ٌغلون حتى أكثر من ذلك .
ذهبوا إلى هناك  .كان هناك شجرة وعندما وصلوا تحت الشجرة قال " توقف هنا  .هذا الرجل كان خادما لوالد هذا الرجل .
والد هذا الرجل قتلوه بخنجر بٌنما كان ٌشرب الماء  .قتله بخنجر واختبأ فً مكان ما  .لهذا السبب نقدم له كل ثروته " .كما
أنهم وجدوا الخنجر وأحضروه .
"من اآلن فصاعدا أنت خادم  .أوالدك وزوجتك أٌضا خدم  .الثروة هً ثروة والده  .لذلك  ،اعطٌناها لهذا الرجل" .وأحضروا
الخنجر  .وحكموه بقطع رأسه بخنجره  .إذا كان الرجل قد أعطً فً البداٌة  ،قد انتهى بمجرد بقرة  .ومع ذلك فمن حكمة هللا،
لقد بٌن للناس أن هللا قادر على كل شًء .

ٌعنً هناك الكثٌر من االفتراء  ،الكثٌر من الناس عرضة للقمع  .هللا موجود  .هللا ال ٌتخلى عن حقوق أي شخص  .سواء كان
بعد عشرٌن أو ثالثٌن سنة  ،اعطى هللا هذا الرجل إلهام وهذا ما حدث  .ثم حصل على ثروته وانتقم لوالده .
ال ٌعتقدوا أن هذا العالم هو عالم فارغ  .بالتأكٌد كل الظلم الذي سٌتم سٌ ُسأل عنه  .إن لم ٌكن فً الدنٌا سٌُسألون فً اآلخرة .
ولكن فً معظم األحٌان هؤالء الناس ال ٌبلون بالء حسنا فً الدنٌا أٌضا  .لذلك  ،ال تحتج على أي شخص وال تفتري على أي
شخص  .هذان أمران مهمان  .دعونا نؤدي وظٌفتنا  .هذا هو أدب الطرٌقة .
ال تتعدى على حقوق أي شخص  .اسم موالنا الشٌخ قدس هللا سره هو الحقانً  .موالنا الشٌخ قال لً "لقد أعطٌنا هذا االسم ".
الحقانً ٌعنً المدافع عن الحق  ،المتقبل للحقٌقة  ،ومراقب الحقٌقة  .هذا مهم  .إنه أحد اآلداب المهمة لطرٌقتنا وركن من
أركان اإلسالم  .ألن الظلم وتشوٌه سمعة الناس تحمل عبئا كبٌرا من الذنوب .
هللا ٌحفظنا وٌعطً هؤالء الناس  ،كل الناس فً بالدنا  ،أحسن حال إن شاء هللا  .نرجو أن ٌكونوا جمٌعا على طرٌق اإلسالم
والطرٌقة  .نرجو أن ٌقضوا حٌاتهم باألدب فً الدنٌا  ،وٌقضونها بالسعادة فً اآلخرة إن شاء هللا  .ومن هللا التوفٌق .
الفاتحة .
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