
 األدب من هللا مخافة

 ساداتً ٌا مدد هللا، رسول ٌا مدد . أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم بسم ميحرلا نمحرلا هللا . وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 الصحبة طرٌقتنا .دستور  ، الحقانً ناظم دمحم شٌخ ، الداغستانً الفائز هللا عبد شٌخ ، مشاٌخنا ٌا مدد ، هللا رسول أصحاب

 .الجمعٌة  فً والخٌر

،  عز وجل هللا هو ألنه.  هللا نخاف أن ٌجب ، بالطبع ؟ هللا نخاف أن ٌجبهل  ."هللا مخافة الحكمة رأس" قال كرم هللا وجهه علً سٌدنا

بحاجة ألن نخاف ألسنا .  أٌضا كثٌرة هللا ةرحم.  األدب من هللا مخافة.  هللا مخافة تتحدث عن واألحادٌث اآلٌات جمٌع.  هبٌد شًء وكل

 لٌس.  ٌحب كما الناس هللاٌجعل .  هللا مع مهذبا   تكونأن و هللا مخافة على تنص اآلٌات كل.  هللا خافوا:  أمر إنه ، ال.  رحمة لدٌه هللا ألن

 . وقدرته هللا عظمة مواجهة فًنخاف ونرتجف  أن علٌنا.  شًء ال نحن.  هللا مع بالمقارنة ضعفاء الجمٌع ولكن فقطأنت 

 همحدود لتخطً ولٌس ، مختلف بشكل ٌقولون ٌتحدثون عندما أحٌانا. صادقون بالحال  إنهم. من أهل الحال  الناس بعض هناك بالطبع

واحد من  ٌخرج ربما ولكن ، الملٌون فً ٌسل.  النادر من أندر بالطبع همإن. ال شًء  أنفسهم ٌعتبرون ألنهم ، هللا وعشق هللا محبةب ولكن

 ههذ إلى واصلوقد و ، هللا ٌحبون ألنهم هللا ٌخافون ال انهم. هكذا أشخاص  همإن.  سنة ألف كل أو سنة مائة كل ٌخرج واحد.  ملٌار بٌن

 رغبة أو النار من خوفا لٌس ، هللا ٌرٌدون انهم ٌقولون راٍض عنهم . هللا ٌكون أن ٌرٌدون انهم ٌقولون.  شًء ال باعتبار انفسهم المرتبة

 المقام عددهم قلٌل، اهذ إلى لواوص الذٌن أولئك ،بالحقٌقة األمر ٌتعلق عندما ولكن بشكل مزٌف ذلك ٌقولون الذٌن من الكثٌر هناك. الجنةب

 الذي الرجل.  آخر شًء ال.  كذاب انه ذلك ٌقول الذي لرجلل علٌك أن تقول.  فمه فً سٌجارةب كالمال هذا ٌقول الرجل.  خمسة أو ثالثة

 .ها هللا ٌحب ال أشٌاء فعلٌ ال هللا ٌحب

 تخاف كنت إذا.  هللا ونخاف متواضعٌن نكون ان ٌجب. ال تقول كبٌر  ٌقولون.  جمٌلة تعابٌر لدٌهم أجدادنا. ال تتكبر  ٌقولون السبب هذال

:  ٌعتقدون الناسإذا كان  ولكن.  خٌفكٌُ س.  القٌامة ٌوم ستخاف ، هللا خافت لم تكن إذا.  القٌامة ٌوم عظٌمال خوفال من ٌحفظكس هللا ، هللا

 اآلالف قدم.  ٌدٌه فً شًء وكل ، المشً ، التحدث ،الذوق  ، السمع،  األذنٌن النظر ، ، نراه ما.  شًء كل وجل عزاعطانا هللا 

 .اإلنسان  جسم فً فقط النعم من اآلالف هناك.  ذكر ام كل مثل النعم من والمالٌٌن

 ال األجهزة أحٌانا.  الدواء ٌعمل أحٌانا.  األصلً مثل لجعله ضخمة أجهزة إلى حاجة وهناك ، األحٌان بعض فً مفقودة األشٌاء بعض

 بإطاعة أن تكون حامدا وشاكرا. على هذه النعم  هلل وحامدٌن شاكرٌن نكون أن علٌنا.  هللا ٌدب شًء كل.  النقص هذا من التخلص هاٌمكن

 . أوامره وتأدٌة هللا أوامر

 سنة لمائة تعبدت " ، فقط واحدة عٌنل بالنسبة قال عابد. ا به قمت األعمال التً كلب واحد على عضو الشكر حتى ٌمكنك ال ، القٌامة ٌوم

ستمٌل  العٌن نعمة. ءشً وكل ،ك حسنات ،عبادتك  األخرى وعلى كفة المٌزان ضع عٌن من عٌونك على ."واحدة لعٌن ٌكفً ٌكاد ال وهذا

 أطٌعوا ، السبب لهذا. الهواء فً ابه التً قمت األعمال جمٌع ستترك.  الهواء فً كل شًء تركوسٌ ،لن ٌبقى شًء  ، اآلخرٌن علىالكفة 

 الذي الطرٌق هو هذا. ا صحٌح ٌكون مسلما وهذا!"  معً هللا ،ناظري  هللا ،شاهدي  هللا " ،معتقدٌن  مأعمالك قوموا بكل.  هللا وخافوا هللا

  طرٌق أهل السنة والجماعة .  هو هذا.  الكرٌم نبٌنا أظهره

 بدأ الخضراء قرٌبنا قبعة رأى عندما.  مرةذات  سٌارته فً سلفً صعد.  هناك أجرة سٌارة ٌقود عمتً ابن.  شهرٌن قبل انكلترا فً كنا

 ، سأل هأن لدرجة جاهل إنه ، النهاٌة فً.  الكثٌر قال. كذا وكذا  نحن ٌقول.  ضللنا اننا وٌقول مشركٌن ٌسمٌنا. سلفً  نها قال. بمضاٌقته 

 هللا إن بالطبع "أجاب .  العرش على ٌجلس أنه هللا ٌعرفون ألنهم ؟" مكان كل فً ٌكون أن ٌمكن.  مكان كل فً موجود هللا ون أنتقول "

 إنه على هذا القدر من الجهل ." ؟ للوضوء تذهب عندما معك هوهل  " ،"حسنا"قال السلفً . " مكان كل فً

 ٌظهره على أنه ، األصنام ٌعبدون كانوا الذٌن القدماء مثل أو ، المسٌحٌٌنالتً ٌظهرها  طرٌقةال بنفس.  شخص هو وجل عز هللاأن  ٌقول

عز وجل  هللا.  هللا سبٌل فً إال موجود شًء ال ، حال أي على.  معنا دائما هللا.  ٌسمعنا وهللا ، ناهللا ٌرا ، معنا هللا: ٌعنً  نقوله ما.  شكل

 . شًء ال ،نحن  ، نواآلخر عز وجل واجب الوجود . هللا.  الحقٌقً الوجود صاحبهو 

 اهذ ألن.  مسلم" إال هللا  إله ال" للقول الجمٌع ندعو نحن.  خطأ ٌفعلونه ما أن حٌن فً.  حقٌقٌون مسلمون أنهم ٌقولون. مخادعون  همإن

 . الناس ذلك لكً ٌفهم نقول ال نحن ولكن.  الدٌن خارج من ٌصدرون فتاوى العلماء بعض.  الكرٌم نبٌنا كالم



 النبً حضرة تشرف التً الطرٌقة هً هذه  . النبً حضرة ةطرٌق ،الصحٌحة  لطرٌقةا ، أجدادنا ةطرٌق هً علٌها نحنالتً  ةالطرٌق

 .مرشدنا  أٌضا هو الكرٌم نبٌنا. ملسو هيلع هللا ىلص  النبً حضرة حترمتو

َوة   اّلَلِ  َرسُولِ  فًِ لَكُم   َكانَ  لَقَد    َحَسنَة   أُس 

 كائنا ، الكرٌم رسولنا ونحترمٌ ال الذٌن أولئك خلف تذهب ال.  جمٌلة طرٌقة أظهر أنه ٌُقال. ملسو هيلع هللا ىلص  الكرٌم نبٌنا هو ،دلٌلكم  ،مرشدكم  ٌعنً

 ، رحمة ، بركة وجود عدم بسبب وا كذلكٌكون أن همٌمكن ال وناآلخر.  الكرٌم رسولنا طرٌقة على دائما األغلبٌة ، هلل الحمد.  كان من

 .ة غائب هللا عناٌة ،أكثر أهمٌة اٌضا  هو ما. لهم  شفقة وال

لم ٌدخله  مكان ٌوجد ال.  مكان كل إلى صلٌ الشٌطان.  هناك إلى وصلوا حتى.  أفرٌقٌا من ؤواجا أٌضا الناس هؤالء ألن.  ٌهدٌهم هللا

 عز وجل مستثنى هللا.  هللا ذات تخٌل هٌمكن ال العقل ؟وجل  عز هللا ال ٌوجد فٌه مكان هناك هل . مكان كل الى ٌدخل الشٌطان.  الشٌطان

 .أو ٌفكر فً ذاته  ذاته عن تحدثٌ أن البشري العقل من أبعد.  حدود هناك لٌس لذلك.  شًء ٌحٌطه ال.  والمكان الزمان عن

 نقول.  جدا هامة أمور هذه.  قدرتهب ذرة كل خلق عز وجل هللا.  هللا لجبروت كنت لم إذا الكون هذا فً أو الوجود هذا فً ذرة ترك ٌتم لن

ؤوا من جمٌع األنحاء ، جا الضٌوف.  هللا شاء إن ببركة األولٌاء.  األمور هذه هً ما ملك شرحن.  الصحٌح الطرٌق على نسٌر ألننا هذا

 .م بك أهال. م بك أهال. ٌرضى عنهم  هللا. المكرمة ومكة المنورة المدٌنة فً كثٌرا التقوا.  الشٌخ موالناٌحبه  شخص انه. ٌرضى عنهم  هللا

 ومن هللا التوفٌق .

 الفاتحة .

 موالنا الشٌخ دمحم عادل الحقانً
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