بحر الرحمة
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 .
هللا ٌجعل هذه المجالس مستمرة إن شاء هللا  .ما شاء هللا  .هذه الصحب دائمة .هذه لٌست مقسومة للجمٌع  .خلق
هللا عز وجل الناس  ،بًٌن لهم الطرٌق الصحٌح  ،وأظهر لهم الطرٌق الجٌد  ،ولكن الناس ال ٌأتون إلى هذه
الطرق بشكل كثٌف  .نفسهم ال ترٌد ذلك  .الشٌطان ال ٌرٌد ذلك  .مئة عقبة تظهر عندما ٌحاول الناس القٌام
بالخٌر  .األمر على هذا النحو مع كل عمل  .فمن الصعب القٌام به  .من الصعب أن تفعل أعمال جٌدة ٌ .قولون
" من الصعب أن تبنً ولكن من السهل أن تهدم " .هذا هو .
موالنا الشٌخ والمشاٌخ أخذونا مثل صخرة خشنة  ،ونحتونا تدرٌجٌا الخراج النقش الجمٌل  .ابرزوا جوهرة
جمٌلة لنا وعلمونا ٌ .علمون الجمال وٌبٌنون للناس األشٌاء الجمٌلة  .حٌث أن الناس فً هذا الطرٌق ٌعرفون
بالصالحٌن  ،المشاٌخ ٌرٌدون تربٌة مرٌدٌهم وتالمٌذهم باألدب دائما  .الناس الذٌن هم على استعداد للحصول
على هذه التربٌة سٌساعدون شٌخهم وٌجعلون الشٌخ سعٌد .
بعض مشاٌخ ٌقبلون الجمٌع  ،مهما كانوا  .تعالٌم كل شٌخ عن األدب والتربٌة مختلف  .بعض المشاٌخ ال ٌقبلون
بالجمٌع  .بعض المشاٌخ مثل موالنا الشٌخ ٌقبل بالجمٌع  .القدوم إلى هذا الطرٌق وفً خضم الكثٌر من سوء
األدب ٌقول الشخص "هللا" ،هؤالء المشاٌخ ٌقولون شكرا على هذا أٌضا  .ومع ذلك  ،لدٌهم حب مختلف لإلخوة
واألخوات (اإلخوان) الذٌن ٌظهرون األدب وحقا ٌتغلبون على نفوسهم .
هناك الكثٌر من الناس ٌقولون أنهم دخلوا هذه الطرٌقة  ،شٌخنا لم ٌقل لنا شٌئا  ،وحصلنا على ذلك  .موالنا
الشٌخ تساهل مع الجمٌع ولكن موالنا الشٌخ هو فً اآلخرة اآلن  .بعض الناس نادمون اآلن  ،والبعض ٌعتقد أنه
على حق وٌستمر بنفس الطرٌقة  .ال ٌوجد شًء ٌمكن أن ٌقال لهم أٌضا .
أولئك الذٌن ٌطٌعون شٌخهم فً الدنٌا ٌ ،نظفون نفوسهم  ،ال ٌذهبون فً الطرٌق السٌئ  ،بدون نفاق ولكن
بصدق وإستقامة حقٌقٌة  ،بمحبة هللا  ،محبة الحبٌب  ،ومحبة األولٌاء  ،اطٌعوهم وقوموا بما ٌقولونه ستكونون
قرٌبون منهم فً اآلخرة  .مقامات الجمٌع وفقا لخدماتهم ووفقا لما فعلوه من خٌر  .ولكن بالقدر الذي ٌتبعون فٌه
الشٌخ وبالقدر الذي ٌطٌعون فٌه أوامره  ،بهذا القدر سٌكونون أقرب .
حتى لو أطاعوا موالنا الشٌخ بأمر واحد من ألف ،سٌرون مرة أخرى فائدتهم وٌتقدمون نحو شٌخهم فً اآلخرة.
ولكن مرتبته ستكون أبعد من ذلك بكثٌر  .ومع ذلك  ،مرتبة الذٌن هم مع شٌخهم ٌ ،طٌعون أوامره وكالمه  ،وال
ٌجعلون شٌخهم ٌعاتبهم ستكون مختلفة جدا .
حضرة رابعة العدوٌة كانت امرأة  ،من النساء األولٌاء  .كانت تصلً ألف ركعة فً اللٌلة  .عندما سئلت "لماذا
تفعلٌن هذا؟" أجابت " ال أفعل هذا للحصول على ثواب  .أفعل ذلك فقط لكً ترى أمم أخرى وتقول أنه حتى
امرأة ضعٌفة من أمة النبً الكرٌم تصلً الف ركعة فً اللٌلة  .افعل ذلك لهذا الغرض فقط " .انظروا إلى
األدب  .الكثٌرمن األدب  .ألف ركعة ٌعنً أن هذه الولٌة ال تنام فً اللٌل  .وهذا فقط الظهار كم أن أمة النبً
جٌدة مقارنة بأمم أخرى  .تقولها بطرٌقة أنها امرأة ضعٌفة واآلخرٌن ٌمكنهم أن ٌفعلوا أكثر منها  .هناك  ،هذا
ٌدل على قوة إٌمانها وحبها لنبٌنا الكرٌم .

من ٌعرف ما ٌفعله الناس حٌث أنه فً بعض األحٌان كان شٌخنا ٌنبه وٌنتقد ما كانوا ٌفعلونه  .ألنه كان
متسامحا مع الناس إكراما هلل مهما كان الكالم الذي ٌقال ضده  ،بهذا القدر رفع هللا مقامه  .مهما كان الفكر
المرٌض تجاهه  ،بهذا القدر رفع هللا مقامه  .ألن نبٌنا الكرٌم كان ٌقول أٌضا "عندما تقال كلمة سٌئة  ،تلك
الكلمة السٌئة ترتفع  .إذا كان المرء ٌستحق هذه الكلمة ،تصل الٌه  .إن لم ٌكن ٌستحقها  ،فإنها تعود إلى
الشخص الذي قالها" .موالنا الشٌخ هو الوارث الدمحمي  .لم ٌكن أي من أفعاله ٌ ،حفظه (حاشا) ،خارج الطرٌق ،
خارج الشرعٌة  ،أو خارج الطرٌقة  .لهذا السبب ٌعود الكالم للشخص الذي قاله وٌرتفع مقامه .
موالنا الشٌخ لم ٌقل أي كلمة سٌئة ألحد  .لم ٌقل كلمة واحدة من شأنها أن تؤذي أحدا  .لم تخرج لعنة من فمه .
كانت كلمة ال ٌحبها  .حتى بالنسبة للشٌطان  ،كان ٌقول" علٌه ما ٌستحق " .من الممكن أن تكون هذه الكلمة قد
قٌلت  ،ولكن موالنا الشٌخ ال ٌرٌدها أن تخرج من فمه  .الحمد هلل  ،ترك أمور جٌدة لنا  ،لإلخوان  ،للجمٌع ،
للذٌن عرفوه أو لم ٌعرفوه  .الكثٌر من الناس  ،حتى بعض الذٌن كانوا ٌفكرون بالسوء تجاهه ندموا ٌ .غفر هللا
طالما أنهم ندموا  .هللا غفور  .شٌخنا ٌحب التسامح أٌضا  .هو أٌضا ٌسامح .
هذه األمور نسمٌها التصوف والطرٌقة هً لتأدٌة أوامر هللا ولترحم الناس وتكون رحٌما  .لٌس فقط للناس ،
ولكن علٌنا أن نكون رحماء مع جمٌع المخلوقات  .طبعا  ،الرحمة تبدأ مع الناس ألنه ٌرٌد أن ٌنقذ الناس من
الذهاب الى الجحٌم  .كما قلنا ٌ ،تسامح بكل شًء إلنقاذهم  .هذه هً حالة الشخص النظٌف كلٌا من األنانٌة .
إنها روح طاهرة .
ال توجد أنانٌة فً الطرٌقة  .هناك الكثٌر من الناس الذٌن ٌقولون لآلخر " دعهم ٌموتون ! فلٌذهبوا إلى أقاصً
الجحٌم! " ال ٌوجد شًء من هذا القبٌل عند المشاٌخ ٌ .قولون " ،هؤالء الناس خلقهم هللا  ،هذا عبد خلقه هللا ،
دعونا ننقذهم من النار " .لن ٌكسب أي شًء مادي بحفظهم من النار ٌ .فعلون ذلك فقط من أجل هللا ومن أجل
بركات هللا  .هذا ٌكون رحمة للناس  .حتى لو مات الكثٌر من الحٌوانات  ،سٌصبحون قذارة وٌرحلون  ،ولكن
المهم هو حٌاة البشر بعد ذلك  .لهذا السبب ٌحاول المشاٌخ إنقاذهم .
كما قلنا  ،المشاٌخ على هذا النحو  .إنهم المشاٌخ الحقٌقٌون  .اآلخرون على حق أٌضا بالطبع  ،ولكن ٌمكنهم أن
ٌتعاملوا مع أولئك الذٌن ٌأتون الٌهم فقط  .هذا وفقا لقوتهم  .بعضهم ٌقبل الجمٌع  ،ومنهم من ٌقبل عدد قلٌل من
الناس وٌهتم بهم  .مقاماتهم ستكون  ،ولكن مشاٌخنا وأعظم األولٌاء مثل حضرة جالل الدٌن الرومً ٌرٌدون
جلب الجمٌع إلى بحر رحمة هللا  .بحر الرحمة كبٌر  ،وٌكفً للجمٌع  .ما الذي ٌعنٌه أنه ٌكفً ؟ وإذا دخل الناس
جمٌعا الى نقطة واحدة من بحر الرحمة هذا  ،حتى هذا كثٌر جدا للناس  .سٌادة هللا وعظمة هللا أكثر من كفاٌة
لجمٌع الناس  .حتى الغبار ٌعتبر أكبر .
هللا ٌعطً هذا اإلٌمان  ،هذه الخدمة  ،وهذا العشق لقلوبنا كذلك إن شاء هللا  .ألن هذا الحب وهذا العشق هو
المهم  .هذه األمور ال تعمل عندما ال ٌكون هناك إٌمان  .إن شاء هللا تعمل  .موالنا الشٌخ ترككم جمٌعا مثل
البذور  .كان ٌراقب لسنوات لٌكون مفٌدا للناس فً جمٌع األنحاء وٌكون مفٌدا للناس فً الكرب  .ذهب إلى
المقربٌن منه  ،ألولئك الذٌن حوله  ،وإلى كل مكان فً العالم  .ألن نظره ٌجعل الكافر ولٌا  .بعد ذلك  ،أصبح
الكثٌر من الكفار مسلمٌن وأولٌاء  .ذهب موالنا الشٌخ فً كل مكان دون توقف طالما عنده طاقة  .ذهب الى كل
مكان دعً الٌه  .هذه هً حكمته  .حقٌقة نرى أن كل مرٌده  ،الناس أٌنما ذهب ٌ ،جتمعون  .أعطاهم سر .
نظرهم  ،عندما ٌنظرون  ،لدٌهم قوة ال ٌمكن رؤٌتها فً اآلالت واألدوات  .هذا أٌضا سر كونك ولً وسر
أولئك الذٌن وصلوا الى الوالٌة  .على الفور ٌجعل القلب ٌعمل هناك  ،وهو مفتاح القلب  .بهذا المفتاح ٌ ،فتح
ببطء  .حتى لو لم ٌفعل أي شًء ٌ ،نجذب الناس إلٌه وٌفٌدهم  .قدس هللا سره  ،وأعلى هللا درجاته دائما ،
ونرجو أن تكون همته حاضرة إن شاء هللا  .ومن هللا التوفٌق .

الفاتحة .
موالنا الشٌخ دمحم عادل الحقانً
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