
 مغبون فھو كأمسھ یومھ كان من

 رسولنا على والسالم الصالة . الرحیم الرحمن هللا بسم.  الرجیم الشیطان من با� أعوذ . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 هللا عبد شیخ ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد
  .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني الفائز

.  ؟ بكل الطرقمغبون طریقة ھو  بأي ." مغبون فھو كأمسھ یومھ كان من : " یقول م صلى هللا علیھ وسلمنبینا الكری
. نحاول دائما  طلب العلم من المھد إلى اللحدا. ا حتاإذا لم تكن مر انستنفدی جسمك وعقلك ."الدنیا  راحة في ال ، " یقولون

 شیئا فشیئاحتى لو كان  اطاعمسیكون صلى هللا علیھ وسلم نبینا الكریم أمر .  نھایة للمعرفة. لیس ھناك  تعلم أشیاء جدیدة
 . جسمك سیكون أقوىو،  یكون أكثر استقراراس. عقلك  كل یوم

، معظم الناس مع ما  . على سبیل المثالتحملھ  ك، ال تفعل ما ال یمكنقم بالقدر الذي یمكنك تحملھ ،  عندما تقوم بعمل
. علیھ  ونویستیقظعلیھ  ینامون،  ھذا العملبكل وقتھم  وننفقی الناس، وترى أن نزوة لدیھ  المرء ." القردشھیة  یسمونھ "

ذا طوال كھ أن تتدرب. ال یمكنك  ساعتین من ھنا إلى ھناك لمدةویركضون ، سیتدربون ، یقولون انھم  على سبیل المثال
. ألن المشي  الكسل علىعتاد جسمك ی. بھذه الطریقة لن  لمدة نصف ساعة كل یوم ، امِش  . بدال من القیام بذلك حیاتك

 . یمشي باستمرار صلى هللا علیھ وسلم كان. نبینا الكریم  نبویة، ھو سنة  مشيبال القیام،  . المشي جسدك سیحرك

غیر  ستكونلفترة من الوقت ومن ثم  الركض. یمكنك ا حصانك لست . ولكن أكثر للخیول الركض.  لیس للناس الركض
. ثم عندما تركت  توسعتوعروقك  یكبر. قلبك  ، یحاول الجسم التكیف مع نفسھ وفقا لذلك . ھذه المرةالركض قادر على 

تفعل ذلك طوال حیاتك أنك س فكر. فعلھ قادرا على  تكونفعل ما ا:  ھذا السببلفي حالة من الفوضى .  تكون،  ھذا
من غیر .  كون مشغوال في المستقبلست. ذلك كنت ترید  لولمدة ساعتین حتى  الركض. ال یمكنك  تصرف وفقا لذلكو

.  شيء یمكنك القیام بھ وتستمر في ذلك عن، ال تتأخر مع ذلك .  تكون مناسبة أیضاسما إذا كانت صحتك المعروف 
 . ستمرار مھم أیضاإلا

. ولكن من حكمة هللا أن  نیھلاجوا أصبح. ومعظم الناس  . غیروا الكتابة القدیمة إلى الالتینیة حاول دائما أن تتعلم أیضا
 تعلم دعوھم یحاولون.  نلقرآلقادرا على تعلم القرآن والحروف األبجدیة  ویكون،  الرجل قد یكون خمسین أو ستین سنة

ھناك مثل ھذه الكتابات وقاموا بتدمیرھا .  لحروف العربیةلأسماء غریبة  اعطوا.  . وضعوا األمة في موقف احمق ذلك
كانت ھذه  أن قلت لھمإذا  یصدقوك، الناس لن  وضعت في مكان آخر وقد،  ، في البلدان اآلسیویةفیھا  في البلدان التي كنا

 ، جانباالحروف ترك اونحن نعلم أن الحروف تكون مختلفة.  ویكتبونھا . یقرؤونھا، ولكن الناس  لغة صعبة إنھا. حروف 
. هللا  . لیس ھناك صعوبة في تعلم القرآن الكریم كل شيء ویقرؤونالناس یعرفون .  بشكل مختلف تكتب حتى األرقام

 . في غضون أسبوع أن یتعلمھ للمرءویمكن  سھالً  ھجعلییمكن أن 

 أقرابالتأكید ،  في الیوم من القرآن الكریم جزء لم تستطع قراءة. حتى لو تبدأ بھ  ما، عندبالشيء عندما تتعلمھ ستمر ا
تحتاج إلى كأنك  ثلممجرد .  في حالة تأھب عقلیا ابقى.  نسىتال بحیث جعل ذلك واجبا ا.  صفحة أو نصف صفحة

. في جعلھ یعمل إذا كنت ال ت ویتقلص ببطء باإلنغالقیبدأ عقلك س،  جسمكالحركات للحفاظ على تناسب بالمشي أو القیام 
نا جمیعا جعلی هللا.  ، یفتح بشكل مستمر ، ویبقى العقل في رأس الشخص حتى آخر لحظة خرىاألطریقة الب ھحین أن

 ومن هللا التوفیق . .موفقین 

 . الفاتحة
 

 موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني


