
 

 

    

 عن حقوق أي شخص ىتخليهللا ال 

 سٌد دمحم رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم بسم ميحرلا نمحرلا هللا . وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 ، الداغستانً الفائز هللا عبد شٌخ ، مشاٌخنا ٌا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتً ٌا مدد ، هللا رسول ٌا مدد . واآلخرٌن األولٌن

 .الجمعٌة  فً والخٌر الصحبة طرٌقتنا .دستور  ، الحقانً ناظم دمحم شٌخ

األدب هو عندما ٌرى الناس شخص من ب. ما نعنٌه و األدب ه ةطرٌقال. األمر األكثر أهمٌة فً األدب  علىستند الطرٌقة ت

. انهم  نبٌنا الكرٌم دبأ نملدٌهم أدب هؤالء الناس  "وا أن ٌقول علٌهم. ما سٌصٌبهم ضررا بأن  ال ٌشعرواأن  ٌجب، ة طرٌقال

 . نكم أحد ًكتٌشال . ٌجب أن ة طرٌقالفً  جدامهم  أمرهذا ".  هذا األدبٌحاولون تعلم 

. شٌخك أنا ال أتصرف" اٌقول دائمقدس هللا سره الشٌخ  موالنا.  كون طالبت. لٌس من السهل أن مراتبها دٌها ل ةطرٌقالبالطبع 

، ذلك ٌتطلب الحفاظ على  شٌخ ذلك ٌتطلب قدرا كبٌرا من الطلبكإذا تصرف . " أحدبقى لن ٌشٌخ كتصرف أإذا كان لً أن 

 ". ذلك شبهنحن نتعامل  الشٌخ "ٌقول موالنا . ألنه لٌس من السهل األدب قدر كبٌر من 

.  ذلك وتنوي الطرٌقةكون على ت، فمن المهم أٌضا أن  . ومع ذلك مرٌد لٌس باألمر السهل أن تكون. أنتم محبون للطرٌقة 

أنا  ، " شًء ألي هناك طلب ٌسفً اإلسالم ل ة ،طرٌقالناهٌك عن  ." أتعلم ببطءو اصبح مرٌدأن أ وٌتلقد ن "ل قوال ٌمكنك

من  نبٌنا الكرٌم " ٌقول.  ، ولٌس هناك شك فً ذلك ، أكثر جدٌةة طرٌقالهذا األمر أكثر صعوبة فً أعطنً شٌئا ". .  فقٌر

 ." بالحرج ٌُصابون،  اللحم على وجوههم ٌقع ٌوم القٌامة،  شًء ٌطلب،  باستمرار ٌتسول

المال والحائزٌن على مكانة  علىالحائزٌن من  اإلنسان ربقت. أن ٌ ألمور أخرى ً. ه دنٌوٌة ممتلكات، طرٌقتنا لٌست  لذلك

ذلك طبٌعً  جعل . النظامً شٌطان. ولكن النظام اآلن هو نظام  وقاحةهذه ، األدب رج اخهذا "  أعطنً هذا وذاك " والطلب

صل تاالنتخابات  دع ٌقولون " فقط.  خجل، ولٌس هناك شًء مثل  ، الجمٌع ٌفعل ذلكمكتسب  الناس ، كما لو أنه حقعند 

نا ما نرٌد لن عطٌ مل. إذا  األصوات. لدٌنا الكثٌر من تنتهً  االنتخابات دع. لً  لم ٌصوتوا " ". ظهر ما سأقوم بهسأغدا 

وأسلوب  دبلٌس أ ا. هذآخر الزمان  حال وه ا. هذ اآلن ، مثل هذا الوضع الفظه الوقاحة ٌوجد مثل هذ لذلك. " نصوت له

 ة .طرٌقال

 رقتنحنحن حٌن فً  ونرقتحٌدع اآلخرٌن  ، " . مع الفكر . هناك حكمة فً كل شًء من حكمة هللا وقعت األحداث األخٌرة

،  إلٌنا جاؤوا خائن". الكثٌر من الناسال"انه من المجتمع  قائلٌن شٌئا ٌفعلونالذٌن ال الناس  ٌلومون!" الشٌطان وأنصاره اٌضا 

 غفلة .القعنا فً نحن و، و وجهوا نداء

، اٌضاا بعض الفائدة نكون لٌٌمكن أن  هكنا نظن أن.ونمظلٌظهر وال ٌالمظلومٌن ال تنهد  أن بحٌث اشارةلمنحهم كانت جهودنا 

، وٌجب  غٌر هللا تطلبوا من. ٌجب أن ال  أٌضا الطرٌقة ألهل. إنه درس  لنا أن هذا هو أٌضا درسحٌث حكمة هللا  هذهولكن 

 ". هحصل على حقست. دعه ٌ أعط هذا المظلوم حقه "هلل قول تٌجب أن .  . لدٌنا هللا ي شخصأل تذلوا أنفسكمأن ال 

 

 



 

 

 

 

قع أٌضا على سٌ كالمك. وجل بتأنٌب أي شخص ألن كل شًء من هللا عز نقوم ال  ٌجب أن.  إنسان خطأ بقوللقد ارتكبنا 

 إنها.  وهذا ما حدث لنا. " رشدكمإلى  عودوا.  لشخص آخر بونجذتنالمكان الحقٌقً و واناشدتال  مبما انك " ، آذان صماء

 . . هناك حكمة فً كل شًء حكمة هللا

دعاؤنا ،  هللا سنتوسل الى.  هذا أٌضا من عند هللا.  أي شخص ضدجرٌمة  ترتكب، لن  أحد منلن تغضب إنه أدب الطرٌقة : 

 خٌر. هناك المقامات رفع هؤالء الناس إلى أعلى  هٌمكن ه. كما ان أن القادر على كل شًء هو هللا حٌث وجلإلى هللا عز  هلل ،

هللا إلى أماكن سٌجلبهم إن شاء هللا ،  المظلومون. هؤالء حتى  من ال ٌفٌدهأنصار الشٌطا بدأ مني ذال الظلم.  فً كل شًء

 . أفضل بسبب صبرهم

 َوَعَسى أَن تَْكَرهُواْ َشْيئًا َوهَُو َخْيٌر لَّكُمْ 

 ها .فٌ خٌربعض االمور ولكن هناك  ونال تحب ."وهو خٌر لكم  ئاشٌ نوكرهت قد "".  وعسى أن تكرهوا شٌئا وهو خٌر لكم" 

، من  هً وظٌفتنا ، . لذلكم لك شرلكنها و ملك خٌر أنها ون. وبعض األشٌاء التً تعتقدوجل القرآن الكرٌم هو كالم هللا عز 

 . كل شًء من هللا نطلباألدب أن 

فً االنتخابات"،  تناكل أصوات قرٌ كأعطٌس، الفوائد لً هذه  توفرإذا  " تقول.  ٌجب أن ال تساوم أي شخص كائنا من كان

. وذاك قول لالنتخابات أو لهذا أن تجٌد ال من لٌس.  هناك حاجة ألي شًء آخر . لٌس . ما ٌجب القٌام به واضحذنبا  ترتكب

، وٌتحول  رشوة، ٌتحول إلى  تسول، حتى أصغر شًء ٌتحول إلى  . خالف ذلكللصالحٌن  سنعطً أصواتنا،  فً سبٌل هللا

 . فضلاأل. عندما ٌعطً هللا ٌعطً  من أجل أي شًء آخرلٌس هللا و فً سبٌلالقٌام به هو  علٌنا. ما  مشٌنسلوك ى ال

 َوَعلَى اّلّلِ فَْليَتََوكَِّل اْلُمْؤِمنُونَ 

 . هللا على سٌتوكلونالمؤمنون ".  وعلى هللا فلٌتوكل المؤمنون" 

 ًالرجل بق ." طلب كل شًء من هللاسأ، و بعد اآلنعمل ألن  " ٌومذات الرجل  قال.  سالمال علٌهشخص عاش فً زمن داود 

.  داخل بٌتً الرزق الىعمل حتى ٌأتً ألن .  لن أفعل أي شًء رفض "ٌعمل ٌ أنالناس  طلب منهما ل. ك وعده ٌقة علىحق

 الٌه وننظرٌن الناس ٌسخرون من الرجل اآلن وكا. على حاله ، سنة مرت والرجل شهرٌن شهر ، . " هللا توكلت علىلقد 

 . أخرى ال شًء، ثالث سنوات ... ومرة  سنتٌن مجذوب .  على انه

 ٌأتً من عند هللا ".سرزق ال.  رانتظ، أنا  ال " ٌقولس".  عملاو ٌا هو ، انهض "

قال "، رزقً  ، وصلها أنا ذا  . وقال " ٌدخل منزلهٌركض و ا  ثوررأى ٌوم ذات .  ذا لمدة سبع سنواتكه إنتظرفً النهاٌة 

 ارسل؟  ثور أي " أجاب ." هنا ي الىركض ثور "ه قلٌل جاء رجل ٌسأل عن . بعد هذاب سعد.  على الفور وذبحه وتمدد علٌه

     ". الحمد هلل الرزقجاء . وقد تم قبول دعائً  الدعاء لمدة سبع سنواتب كنت أقوملقد  . الرزاق . هللا هوالرزق هللا لً هذا 

 . سالمال علٌهد وداوالى إلى المحكمة  واذهب بالشجاروا ؤدب وعندما"،  ً؟ هذا عجلا ذكأتً هٌ للرزق أن" كٌف ٌمكن 

 



 

 

 

 

          وا وقالؤ. جاداووديالصوت الٌسمى .  صوت جمٌل ولدٌه أٌضا. ٌن مسلملل قاضٌانبٌا وكان  كانسالم ال علٌهود ودا

ً   رزقً أن ٌرسل لًهللا لمدة سبع سنوات الى ل وستأ كنتلقد  " قال الرجل ." مشكواك أخبرونً عن " عمل دون أي ب ال

 . هذه هً المسألة ". هت. لذلك ذبحا  ضخم ا  لً ثور وأرسل دعائًجاب هللا إست. سعًو

ٌقول كالما ذلك  فضال عن.  ههرب منً وهذا الرجل ذبح لقد!  آخر ٌس ألي شخصول ي"هذا ثور الرجل اآلخر انفجر غضبا

، ٌمكنك  كان لكأنه ما ب"  السالم علٌهود وقال دا. قاضً الذي ٌحكم بالعدل "النبً وأنت ال.  . أنت شخص عادلفارغا 

 دفع لك ".الأشهر حتى ٌتمكن من  6-5استخدام هذا الرجل لمدة 

 ". واقوم بالدعاءلمدة سبع سنوات  أتوسل كنت! لقد  ودوٌا أٌها النبً دا " قال خراآلرجل ال

 عندها"  اء إلى باب منزلًجوالدعاء ب قمتلقد  " . إذا قال الجمٌع هناموجودة  ةاإللهٌ الشرٌعة ولكن كنت تدعو، لقد  حسنا "

. " مرة أخرى انظر الى األمر"  السالم علٌهثم قال الرجل لداود . . ستعمل مع هذا الرجل " شوربةسٌكون بنا العالم المحٌط 

 ". فً ذلك. دعونا نفكر  الحكم غدا سنصدر،  " انتظر السالم علٌهود وقال دا لذلك

ذهب ا.  الثور لهذا الرجلب كترك حقا " الثور، وقال لصاحب  جلس،  هناك الىسالم ال علٌهود وداجاء فً الٌوم التالً 

كٌف ٌمكن لهذا  .ي ثورقتل  رجلال؟!  هذاعدالة نوع  أي " ع هذا صاحب الثور قالعند سم ". طرٌقهبٌذهب هو طرٌقك وب

 "الشًء أن ٌكون؟!

عدالة هذا ؟!  نوعأي  الرجل "غضب  ."فوقهقطعة من الذهب  خمسونستعطً الثور و" السالم علٌهد وقال داوفً ذلك الوقت 

 " ما هذا؟ "، ون ذمرٌت حوله بدؤواضجة والناس  اصدر. " قطعة من الذهب 55فقد وسأ يأخذ ثور ؟أن ٌكون لذلك ٌمكن هل 

 أي ، " متذمرارجل الذلك قفز بعد  ."سترحل ، وبعد ذلك  لهذا الرجل ثروتكعطً كل ت"س السالم علٌهود ودا قال لذلكوفقا 

لهذا  كخدم أوالدك، و ، زوجتكتك ثرو هتعطٌ، س"حسنا  قال وفقا لذلك. بدؤوا ٌغلون !" المحٌطون أٌضا هذه  عدالةنوع 

 ." الرجل

،  . تعال ذلك طلبت"اآلن أنت  السالم علٌهود وقال دا. عندما كان هذا هو الحال  جنونبحالة من الالرجل خرج هذه المرة 

 . حتى أكثر من ذلك ونغلٌ بدؤواهناك ". المحٌطون  الى نذهبس.  مقبلةهناك صحراء 

.  هذا الرجلوالد ل كان خادما. هذا الرجل  توقف هنا " جرة وعندما وصلوا تحت الشجرة قال. كان هناك ش ذهبوا إلى هناك

نقدم له كل ثروته ". كما هذا السبب ل.  خنجر واختبأ فً مكان ماب. قتله  شرب الماءٌ بٌنما كانخنجر بوالد هذا الرجل قتلوه 

 الخنجر وأحضروه .  واوجد مأنه

 حضروا. وأ"لهذا الرجل اعطٌناها،  لذلك.  . الثروة هً ثروة والدهخدم وزوجتك أٌضا  أوالدك. خادم نت أمن اآلن فصاعدا "

، . ومع ذلك فمن حكمة هللا مجرد بقرةب انتهى، قد  فً البداٌة ً. إذا كان الرجل قد أعطه خنجرب وحكموه بقطع رأسه.  خنجرال

 . ن للناس أن هللا قادر على كل شًءبٌ  لقد 

 



 

 

 

 

 

كان  سواء.  عن حقوق أي شخص ىتخلٌ. هللا ال  . هللا موجود ، الكثٌر من الناس عرضة للقمع الكثٌر من االفتراء هناكٌعنً 

 . لوالده وانتقم. ثم حصل على ثروته  إلهام وهذا ما حدثهذا الرجل هللا  ، اعطى سنةعشرٌن أو ثالثٌن بعد 

.  فً اآلخرة سٌُسألون الدنٌا. إن لم ٌكن فً سٌُسأل عنه . بالتأكٌد كل الظلم الذي سٌتم  هو عالم فارغ العالم هذاأن  واعتقدٌال 

أي  تفتري علىأي شخص وال  علىحتج ت، ال  . لذلك أٌضا الدنٌابالء حسنا فً  ٌبلونولكن فً معظم األحٌان هؤالء الناس ال 

 . طرٌقةأدب ال وه ا. هذنؤدي وظٌفتنا . دعونا مهمان  أمران. هذان  شخص

".  هذا االسم ناقال لً "لقد أعطٌموالنا الشٌخ .  حقانًالهو  قدس هللا سرهالشٌخ موالنا . اسم  على حقوق أي شخص تتعدى ال

ركن من و لطرٌقتنامهمة الداب اآل أحد إنه.  . هذا مهم ، ومراقب الحقٌقة لحقٌقةلمتقبل ال،  ٌعنً المدافع عن الحق الحقانً

 .الذنوب وتشوٌه سمعة الناس تحمل عبئا كبٌرا من  الظلم ألن.  أركان اإلسالم

جمٌعا على طرٌق اإلسالم  واٌكون نرجو أن.  إن شاء هللا حالأحسن ،  ، كل الناس فً بالدنا هؤالء الناس وٌعطًهللا ٌحفظنا 

 ومن هللا التوفٌق . . السعادة فً اآلخرة إن شاء هللاب وٌقضونها،  الدنٌااألدب فً بحٌاتهم  اٌقضو نرجو أن. ة طرٌقالو

 الفاتحة .

 موالنا الشٌخ دمحم عادل الحقانً
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