
 
 

 عالج من هللا

 رسولنا على والسالم الصالة . الرحٌم الرحمن هللا بسم.  الرجٌم الشٌطان من باهلل أعوذ . وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

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

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

 أٌنما ،اً هلل شكر.  البداٌة منذ جٌدا لٌس مجلس األشرار. مجلس الصالحٌن  هذا. فً الجمعٌة  الخٌرطرٌقتنا الصحبة و

زاوٌة ) هنا إلى نأتً عادة نحن.  قلٌال ناسافر. الصالحٌن  مع كونن أن حاولنو الصالحٌن عن نبحث مجالسنا فً ، ذهبنا

 ونلتقً قرٌبة أماكن هذه ، حال أي على. اخر مرة جئنا  منذ شهرٌن من ٌقرب ما مر لكن ، أسبوعٌن كل( أٌوبالسلطان 

  . معا القلوب أن تكون مهم هو ما.  خرىزواٌانا األ فً نجتمع ، هنا ٌكن لم إن.  أخرى مرة

 هذا. مستمر  الحب نفسو ، القلب نفس على جمٌعا ، ذهبنا أٌنما.  العالم أنحاء جمٌع فً البذور هذه زرع الشٌخموالنا 

 هً كرامة موالنا تفرقة دونب واحد شخص أن ٌتبعوا( اإلخوان) واألخوات لإلخوة بالنسبة.  الشٌخ ككرامة لموالنا ٌكفً

 لعباده هاٌعطٌ ولكن هللا ، كراماتال ٌحبون ال. ٌظهرونها  ال ملكنه األولٌاء عند ةكثٌر الكرامات.  لإلخوان ونعمة الشٌخ

  . ذلك ٌرٌدون ال أنهم لو حتى

 حٌث المٌاه رفع هلالج لج هللا لذلك ، األسفلفً  الماء كان.  البئر إلى وجاء بالعطش شعر.  الصحراء فً ٌسٌر كان األولٌاء أحد

  العربٌة الصحراء اعطتنً لو سعادة أكثر سأكون ولكن هذه نعمة ، هللا ٌا " ،الولً  قال. كنعمة  االٌه صلٌ أنللولً  ٌمكن

 .النعم  ٌعطٌهم ٌزال ال عز وجل هللا ولكن الكرامات ٌحبون ال ، األولٌاء".  مروري أثناء الماء

 أجاب".  الماء على ٌمشون بعضهم ،ون ٌطٌر مرٌدٌك بعض " ، لشاذلٌةالطرٌقة ا شٌخ ،الشاذلً  الحسن أبو لحضرة قالوا

 هللا ،ا هذ فعلٌ ككان مرٌد إذا ؟كرامتك  هً ما " واسأل لذلك".  المٌاه فً أٌضا تسبح واألسماك ، تطٌر أٌضا الطٌور "

. ها انت ذا ، "كرامة  أكبر هذه ،وتبتلعنً منقست ولم تحتً األرض طالما أن"  أجاب "!ها تظهر الكرامات التً ما علمأ

 هذه هً ، البتالعً األرض لم تنقسم إذا " قال. لٌس كذلك  ماو كراماتما هً  شرح حاولٌ الو ، جدا متدنٌة نفسه ٌرى

 ." مثلً لرجل كرامة أعظم

 قبلحاضر  شًء كل.  ذهبوا أٌنما النعم ٌعطٌهم وجل عز هللا وما زال. تهمهم  ال األمور هذه. على هذا النحو  ولٌاءاأل

 سٌفعلون وماذا ،ون توقفسٌ أٌن ، سٌذهبون أٌن. هذه الدنٌا  فً عالٌة مقامات فًالذٌن هم  للناسبالنسبة  مكان إلى الذهاب

 بنفس.  األماكن من غٌرها أو المطارات فً نتظارإلا دون ونمرٌ. ون عبرها واضحة سٌسافر التً الطرقو ، مقرر كله

 لتقدٌم ٌحضرون. هلل فقط مألنه.  لهم سهلٌ شًء كل. عز وجل  هللامن عند  لألولٌاء والموظفٌن الناس تعٌٌن ٌتم ، الطرٌقة

 . لهم بالنسبة ٌهم ال.  سعداء أو ٌعانون كانوا سواء ،األمر نفسه عندهم .  هللا ٌقوله ما إلظهار ٌحضرون.  هللا ٌقوله ما

 من لذلك". هذه  الرفاهٌة كارثة أمام الصمود ستطعن لم نالكن ، الصعبة الكوارث أمام ناصمد نحن " ، عمر سٌدنا قال

 وأن ٌمتعوا الدنٌا فً مستمر بشكل ٌنحتامر واكونٌ أن ونرٌدٌ ال.  الراحة ٌحبون ال.  الصعوبات تحمل ٌهمعل السهل

  .هدفهم  هو هذا.  وقتهم من دقٌقة اضاعة عدم ونحاولٌ.  أنفسهم

 لمرٌد المصري ذا نون حضرة قال.  األحٌان بعض فً البعض مبعضهمع  أنفسهم ونقارنٌ اٌجاد األولٌاء أٌضا ٌمكنك

سلم على شٌخك.  ذلك؟ ٌعقل كٌف.  بعٌدا تسٌر القافلة بٌنما مستلقً شٌخك ؟ شٌخكذا ٌفعل ما " البسطامً ٌزٌد أبو حضرة

أبا  أجاب هكذا.  الناس لتعلٌم البعض مبعضهل أشٌاء ٌقولون واألولٌاء المشاٌخ أحٌانا.  الرسالة وأرسل ،"؟ ممكن هذا هل

 نائما ٌبدو ،وٌعانون  ذاهبون هم بٌنما. " القافلةأن تنام  قبل المنزل إلى الوصول فً هً الموهبة. سلم على الولً  "ٌزٌد 

 .نائم  هو حٌث من ٌرعاهم لكنهو ،نائم  انه ٌعتقدون.  قبلهم مرحلة إلى صلو هولكن

 وبعض ، األماكن بعض إلى ٌذهب لم عامامضى عشرون .  مضت سنوات منذ الشٌخ الٌها موالنا ذهب أماكن ناكه

 ال ، شٌخ ٌوجد ال أنه تعتقد.  شًء ٌتغٌر لم ، هناكالحال  نفس هم علىكلو ذهبنا ، هلل الحمد.  عاما لخمسة عشرة األماكن

 تعلٌماتب ، الشٌخموالنا  أظهره الذي الطرٌق على جدا جٌد بشكل ٌتقدمون ، هلل الحمد ،إنهم جمٌعا .  هناك أحدٌوجد 

 تم ، هللا شاء ما.  هناك ٌكون نأ حدأل تظن انه ال ٌمكن ،ها فٌ تفكر لن أماكن ، األماكن بعض إلى ذهبنا.  الشٌخموالنا 

 تغٌٌر بعد مرات سبعبأقوى  األولٌاء ، أٌضا ٌقول وكان.  الشٌخموالنا  تصرف أٌضا هذا لذلك.  جدا جٌدة تجمعات إنشاء

  . أٌضا ذلك ٌرى الجمٌع.  بأعٌننا ذلك رأٌنا.  صحٌح هذا.  العالم



 
 

 

.  هموعد حافظوا على انهم وقالوا ،قاموا بالمباٌعة  ، الشٌخموالنا  طرٌق مواصلة ٌرٌدون نفوسهم واتبعٌ لم الذٌن الناس

 عندما. حتى  تركهمٌ ال الشٌخ موالنا. مالئكة  والٌس الجمٌعحٌث أن  ،نفسهم  ٌتبعون الذٌن بعض هناك سٌكون ، بالطبع

 حتى ، األخٌر النفس حتى جانبك إلى ٌبقى. تموت  حتى ٌتركك نل الشٌخ ان ٌعنً هذا ،ة ٌعالب هذه ، الوالء ٌمٌن تقسم

 . اإلٌمان على تخرج بحٌث ،عزرائٌل  إلى تسلم

 حتى عشرٌن سنة ، بعد أو ، سنوات عشر مرور بعد عدت سواء ، الفور على انحرفت عن قسمك كان سواء ، تأتً عندما

أنت  فصاعدا اآلن من ، أخرى مرة استعادة قسمك أنك ترٌد قولتو ، رأٌك غٌرت أنك قولتو ، تشاء وقتما األمر تترك لو

 ولكن ،ٌحافظون على وعدهم  هم. عهدهم  على لحفاظهو ا همهمٌ ما.  مهم شًء ال ، لهم بالنسبة ٌهم الهذا . موصول 

 ال انهم ٌقولون ،البٌعة  تأخذ عندما.  سعادةب واوعد مألنه.  الحق وقت محرجٌن سٌكونون بوعدهمٌوفون  ال الذٌن الناس

". سٌستمرون عظٌما  أجرا فسٌؤتٌه هللا علٌه عاهد بما أوفى ومن نفسه على ٌنكث فإنما نكث فمن " اآلٌة ٌقرأ.  ٌتركونك

 هو.  حسنة ، ثواب له شًء كل. المقامات  تلك إلى الوصول هٌمكن ال بالطبع ولكن ، لنهاٌةل الشخص هذاعلى  ظاحفبال

 . أٌضامسلم  واآلخر ، مسلم هذا الشخص.  ٌصلً ال والذي ، الٌوم فً مرات خمس ٌصلً الذي الرجل بٌن الفرق مثل

 المرء وحٌاة ،فكر !  فترة لكل ." فترة كلل اآلخرة فً ثمانٌن سنة لصالةا سٌجبر على ، ٌصلً ال من " ٌقول عز وجل هللا

 اً صعب لٌس األمر ، لقولل وهذا.  صل   ؟ثمانٌن سنة  لمدة مرٌح بشكل تصلً ال لماذاٌا أخً . تصل لحوالً ثمانٌن سنة 

ٌصوم  من حتى.  الزكاة دفعت أو تصوم ، ،تصلً  ٌدعك وال كخدعٌ.  الشٌطان خدعة ًه صعب هو ما.  اإلطالق على

.  حال أي على اآلن الحج إلى الذهابب لك ونسمحٌ ال ، الحج عن تحدثت إذا.  الزكاة دفعٌمكنه عدم  كٌف ٌفكرو وٌصلً

 . أٌضا ذلك ٌقول عندما ذلك ٌتم.  النهاٌة فًالشهادة تركت  كلمة فقط.  حظ مسألةهذه 

 ما تفعل أن وٌمكنك حر أنت ، أوال. ونه ظهرٌ ما عكس هو.  الطرٌق هو لٌس هؤالء الشٌطان رجال ٌظهره الذي الطرٌق

 فعلت ال.  اآلخرون هٌفعل لما حرا لست وأنت ، الشٌطان ما ٌأمر به عابهو ات حرٌةبال ٌعنوه ما. كذب ًه هذه الحرٌة. ترٌد

 األمر. الحرٌة ًه ههذ لهم وفقا.  ترٌد ما فعلاو ،اسرق  ، ازن   ، الكحول شربا.  شًء أيوال تفعل  ، صل  ت ال ، الخٌر

ستلحق بنفسك العار .  حٌاتك طٌلة آخر إلى شر من تقودكنفسك حرة ، س تركت إذا. الحرٌة هذه مثل توجد ال.  كذلك لٌس

 . اآلخرة فًفً الدنٌا وستُهان 

 واكونٌ لن هٌتبعون الذٌن أولئك.  الجمٌل الطرٌق وه اهذ.  الكرٌم نبٌنا وطرٌق هللا طرٌق هو مشاٌخال هظهرالذي ٌ الطرٌق

ننهك  لكً واأللم المعاناة من المزٌد ونرٌدٌ األولٌاء. بألم هذه الدنٌا حتى  ٌشعر ال المرء فإن ، قلنا كما.  أبدا الخسارة فً

 . لشعبنا مثاال دائما همإن.  رثاء أدنىب ونٌنطق ال حتى.  شكاوى بدون. ونركب علٌها  أكثر نفسنا

ُ  يذال الطرٌق الناس نسً. هؤالء األولٌاء  نع ، عدٌدة لسنوات ، وأكثر أكثر الناس ابتعد  مع التدرٌب خالل من ظهرا

. لهم اإلعتبار  تظهر ال. أكاذٌبذلك  كل: مختارتكون  أن وٌمكنك ، اخترتأنت  حر، أنت. دائما ٌخرج نقٌضه.  تعلٌماتهم

 عانٌنا لقد.  ذلك على فلنشكر.  دائما رؤوسنا نرجو أن ٌكون الصالحون.  راضٌا وكن ، هللا وسبٌل هللا أمر به ما اتبع

 آخرون ٌأتً نول ، وقتهم ذاه فصاعدا اآلن من.  اإلٌمان أهل هم. الصالحون  جاء هلل الحمد ولكن ، والشر الخٌر ، جمٌعا

 . المستقبل فً أصعب ألٌاما وٌحاول جعل أبدا ستسلمٌ ال الشٌطان ألن.  هللا شاء إن

ً وقت وجل عز هللا أعطى  طلبوا إذا لهم أغفر بقٌةالو ، ترٌد الناس القدر الذي جمع ٌمكنك " قائال القٌامة ٌوم حتى لشٌطانل ا

 أغفر ، الجبال بقدر ،ن رٌدٌ ما بقدر الذنوب ارتكبوا لو حتى ، بقٌةال.  الجحٌم الى ونٌذهب ٌتوبون ال الذٌن أولئك.  المغفرة

 . مهماهللا رحمة من تٌأس ال.  هللا رحمة لدٌه البشر من أحد ال.  رحٌم هللا.  غفور هللا ." واالستغفار التوبة بعد جمٌعا لهم

 . الجنة إلى تدخل تزال ال"  هللا رسولإال هللا ، دمحم  إله ال " قول بعد فعلت

.  الكرٌم نبٌنا من دعاءه جاء. اً مسلم صبحأن ٌ صحابًال لهذا الكرٌم نبٌناأراد .  الكرٌم نبٌنا زمن فً عاش الكلبً دحٌة

 أن له قالوا.  الكرٌم نبٌنا دعاء قبل هلالج لج هللا.  كبٌرة عشٌرة زعٌم كان .اً مسلم أصبح إذا ٌنمسلم ونصبحٌ شخصسبعمائة 

 فً الشر من الكثٌر فعل الذي الشخص كان ألنه لم ٌشعروا بهذه السعادة الصحابة.  الكرٌم نبٌنا سعد. قادم  الكلبًدحٌة 

 .ٌأتً  عندما هجومٌة بطرٌقة واتصرفٌ أو سلبٌا شٌئا واقولأن ٌ الصحابةمن  دٌر مل الكرٌم نانبٌ ولكن.  الماضً

 



 
 

 

 

هذا .  هناك ٌجلس أن منه وطلب هاٌرتدٌ كان التً جبته المباركة فوضع.  وصوله لدى الفور علىبه  رحب الكرٌم نبٌنا

 ٌمكنك ، أردت إذا. علٌها  الجلوس أستطٌع ال ، ال : " قال. وقبلها  ، رأسه على ووضعها ، االرض عن الجبة رفع الولً

 عندما:"  فأجاب؟" هذا تقول لماذا" ، الكرٌم نبٌنا لسأ".  ذلك استحق. شتمً  ٌمكنك أو ، ضربً ٌمكنك ، هنا رأسً قطع

 هذا هل.  بناتً توقتل من تكبري صهري ٌكون أن شخص أي أرٌد أكن لم.  بٌدي بناتً من سبعٌن قتلت ،اً ملك كنت

 من الستٌن سنة هذه أغفر"  ،وجل  عز هللا قال ، الوحً فً.  الوحً هوجاء ، الكرٌم نبٌنا لذلك نظر "؟ممكن أن ٌغفر

 ." السبعٌن اٌضا عن أغفر".  هللا رسولإال هللا محمدٌ  إله ال" ة واحدبقول مرة  ،الطغٌان  من الستٌن سنة ، الكفر

 ال " تقول عندما كأنك تولد من أمك ،اً مسلم صبحت أن قبل فعلت مهما. اً مسلم ٌصبح أن قبل كان فعله ما ألنله  هللا غفر

. اً مسلمٌصبح  أن قبل ذلك حدث ولكن ، شخصا سبعٌن قتل ، سٌئةال حٌاةال من " ستون عاما هللا رسولإال هللا محمدٌ  إله

 ؟ لنا هللا ألن ٌغفر ، الٌوم فً"  هللا رسولإال هللا محمدٌ  إله ال " مرة نقول كم

 الكثٌر ٌغفر عندما.  عظٌمة ىربش ههذ ألن واٌفرح اجمٌع دعوا الناس.  تخافوا ال لذلك البشرى هذه عز وجل هللا أعطى

 نجدد التوبة واإلستغفار.  وٌستغفرون ٌتوبون الجمٌع وادع. بشرى  ههذ السبب هذال. ستُغفر  أخطائنا ،ذنوبنا  ،فعلنا  مما

 ومن هللا التوفٌق . . نطلب من هللا الرضا.  حسنات الى هللاٌبدلها  ، الذنوب كانت مهما.  ٌوم كل بداٌة فً

 الفاتحة .

 موالنا الشٌخ دمحم عادل الحقانً

السلطان اٌوب، زاوٌة  5102 آذار 3  

 


