
 

 

    

 زيارة حكماء اإلسالم

 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

، من اإلحترام ؟ من خالل  . كٌف نحببعضهم البعض  واأن ٌحب نٌنعباده المؤممن ، وٌرٌد  ٌحب المؤمنٌن وجلهللا عز 

 ألننحن بحاجة لذلك . الشٌخ  موالنا ٌحبهمجمٌل أن تحب أولئك الذٌن  إنه ألمر،  . الحمد هلل وزٌارتهم الصالحٌنخالل إٌجاد 

  . هذه ترٌبة جٌدة وأدب . طرٌقهم ونتبع حب من كان ٌحبن

فقط  قسم لنا". ومنذ ذلك الحٌن  حضرة محمود أفندي قوموا بزٌارة على قٌد الحٌاة قال لنا " الشٌخ موالنا عندما كان هلل الحمد

.  إن شاء هللاالعمرالطوٌل  وٌعطٌه ٌرفع مقام الولً. هللا  مستمرة مع هللا رابطةفً  الولً الحمد هلل .أمس  وقمنا بزٌارتهاآلن 

 . ، عشرات اآلالف من الناس آالف لهداٌة. لقد كان وسٌلة اً قد خدم كثٌرل.  هناك حاجة لمثل هؤالء الناس

ولكن هؤالء  . لقد تغٌر العالم على اإلطالق رواتغًٌ ٌ. لم قدماء ، رفاقالقدماء الشٌخ  موالنا هم أصدقاءإن.  أماكن عدةذهبنا إلى 

. بغض النظر عن ما حدث  ما شاء هللا على اإلطالقدون تغٌٌر ب استمروا، بسن األربعٌن أو الخمسٌن  واكان مع أنهم،  الناس

 [.إلتباعهمهو مثال جٌد جدا ] همٌرتغ وعدم، وجودهم على الطرٌق الصحٌح وكم تغٌروا 

، كان  ، منذ البداٌة خمسٌن سنةما ٌقرب  قدس هللا سره .الشٌخ  لموالنا. وهو صدٌق قدٌم جدا  أفنديشوكت اٌغً زرنا دمحم 

، ولكن الناس ال ٌتفقون كثٌرا مع  . نحن بحاجة لالستفادة من علمه حترامه اآلن بنفس الطرٌقةبإ استمر.  شٌخال لموالنا صدٌق

االعتراض قبل أن ب ؤونبدٌ،  لذلك. ه النفس حبتال  الذيالطرٌق  ونحوضٌ؟ ألنهم ٌقولون الحقٌقة و . لماذا مثل هؤالء الناس

 . ٌفتح فمه

من  إنه.  الجمٌع هذا لٌس موجودا عند.  هللا اهوقد أعط ونور،  الخبرة، العلم سنوات عدٌدة من  لدٌهم هؤالءمثل  أشخاص

.  عمل الشٌطانمن على الفور هو اإلعتراض .  على رأي وتحصل لتستمع،  كنت ترغب فً ذلك أم ال سواء، األدب 

 ا .فور هللا عز وجل  اعترض الشٌطان على

كسر ت، ولكن نفسك ناسب ٌال  هذا،  من الممكن.  هؤالء الناس علماالستفادة من بن تقوم أل! تطلع  مثل الشٌطان تكن، ال  لذلك

؟ بالتأكٌد هناك فائدة كبٌرة فً هذا لنا ". والشخص الذي ال  ذلك قال؟ لماذا  ما الحكمة من وراء ذلك " فًكر. وتنتظر  نفسك

 كلها اانه وفكرت هات. ولكن إذا تركها عن ت. هناك الماس بٌن الحجارة وٌمكنك العثور علٌها إذا بحثٌجدها  ٌرٌد الفائدة لن

 . لن تستفٌدوك لضرر  كونتس،  حجارة

عن الطرٌق الٌوم.  ونٌنحرفكثٌر من الناس ٌجعل ال. الشٌطان  مستمرة متكون خدمتهو هللاهؤالء الناس إن شاء ٌطٌل بعمر هللا 

هناك ٌكون  نرجو أن، األشرارهناك الكثٌر من  ما. تماما مثل لفائدة الناس ٌطٌل بعمرهم. هللا أشخاص  مثل هكذاعدد قلٌل بقً 

 . إن شاء هللا معلٌه نرجو أن ٌنتصروا.  أٌضا من الصالحٌن الكثٌر

 



 

 

 

 

 

 حفظنا. كثر ، مرة أخرى أنصار الشٌطان  مهما حاولت المزٌد من الحرمان .. بالطبع هناك إنه آخر الزمان . دعاؤنا هذا هو 

 ومن هللا التوفٌق . . هؤالء الناس إن شاء هللا بعمرهللا  اطال.  شرهم على أنفسهم نرجو ان ٌرد. م هللا منه

 الفاتحة .

عادل الحقانًموالنا الشٌخ دمحم   

الفجر، زاوٌة أكبابا ، صالة 1431صفر  2012/24 -24-11  


