
 إقرأ فً سبٌل هللا

 هللا، رسول ٌا مدد . الرحٌم الرحمن هللا بسم.  الرجٌم الشٌطان من باهلل أعوذ . وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 ، الحقانً ناظم دمحم شٌخ ، الداغستانً الفائز هللا عبد شٌخ ، مشاٌخنا ٌا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتً ٌا مدد

 .الجمعٌة  فً والخٌر الصحبة طرٌقتنا .دستور 

بضع  دعنا نقول.  إن شاء هللا مستمرة المجالسجعل هذه ٌ هللا.  جمعٌةال فً والخٌر على الصحبة تقف طرٌقتنا

 الخٌر. كالم فً نتوفق جعلناٌ هللا.  فً الصباح ةحلو كون محادثةتس. الشٌخ موالنا مرأل وفقا الصحبة من كلمات

 ٌجب ان ال نخرج.  له ٌنكون مطٌعنن أل. نحن بحاجة  على رأس رؤوسناو محترمة . أوامره هللا هو الخالق

 ." بقارئ ما أنا "  ، بمعنى "اقرأ". وقال "اقرأ" الكرٌم لنبٌناقٌل   ."اقرأ" هوأمر  وأول.  ن أوامره إن شاء هللاع

ً   بأنه كان الكبرى . معجزة نبٌنا الكرٌم هللاك سٌعلمواقرأ  تعلم  "   ونقولسٌ، متعلم  كان لو . على أي حال اُم

، لنفسك ، إذا كنت تقرأ  . عند القراءة ، لم ٌحدث ذلك من خالل القراءة ال ." خالل القراءة منا العلم كل هذ

.  هللا فً سبٌلتعلٌم تقوم بال، و هللا فً سبٌلتعلم ت،  فً سبٌل هللا ن تقرأنت بحاجة ألأ. فائدة كون من دون تس

فً لحظة. ٌوم  نبٌنا الكرٌم ملسو هيلع هللا ىلص ، قلب فًصدر، علم الكون فً  عز وجلهللا  وضع. ا  مفٌدسٌكون  بهذه الطرٌقة

لف سنة أو عشرة طال الزمن أل. ٌكفً إذا  الكرٌم ٌكفً حتى ٌوم القٌامة لنبٌنا الذي اعطً العلم.  القٌامة قرٌب

 : لعز وج، فإن ٌوم القٌامة كما أخبرنا هللا طبعا .  آالف سنة

 ِاْقتََربَِت السَّاَعةُ 

،  اآلن. ٌصبح قدٌما أو تنتهً صالحٌته الكرٌم ال  نبٌنا هأظهر العلم الذيهذا السبب ل . قرٌب ٌوم القٌامة ٌقول

 لٌست هناك حاجة.  تجدٌدهو ال اإلصالحب وما ٌعنونه ". نصلح دعونا. منه ز مرلقد  " ٌقولون السفهاء بعض

 ولكن هناك. ٌطٌعون هللا الذٌن  بالنسبة لألشخاص ال توجد مشكلة . كما هو للجمٌع ٌكفً، ا  هلل شكر . للتجدٌد

 . نفوسهم قبلتال  الذٌن مشكلة بالنسبة ألولئك

 ولكن . األربعة مذهب من المذاهب اتباع أيب ال توجد مشكلة. مذاهب أربع  هناك الحمد هلل . الٌسر دٌن دٌننا

 فارغ المٌدان وجدوا.  الٌوم أٌضا وهم موجودونم القد منذ ٌنموجود واكان مشكلة واٌسبب أولئك الذٌن ٌرٌدون أن

هؤالء  جاء . العثمانٌة لدولةا فترةخالل ،  فً الماضً أبدالم ٌسمح لهم  هؤالء الناس .ت اعدادهم ، وزاد اآلن

 . كثٌرا فً اآلونة األخٌرة أٌضا أعدادهم وقد زادت . العثمانٌة الدولة بعد سقوط الناس

باب  من ٌدخل.  إلحاق الضررو تدمٌربال ٌبدأ،  شٌئا فشٌئا،  صغٌرا ٌبدأ.  الشٌطان هو عمل نتقادإلا البدء فً

 . تتعلق بهذه القضٌة هناك قصة .وإٌمانه  دٌنه ٌفقد اإلنسان ٌجعلوفً النهاٌة  واحد

 ." ً واحدةٌعط لمنهللا ٌعطً عشرة  " قال الشٌخ. ٌعطً وعظ كان  الشٌخ.  ذهب إلى المسجدالدراوٌش أحد 

. رأى الشٌخ االستماع إلى كان متأثر جدا بوٌش الدر ا. هذ هذا ٌعنً انه ٌعطً عشرة أضعاف فً الحسنات

،  اعتقد.  للفقٌرها كل اعطاها،  . كان لدٌه خمس قطع من الذهب فً جٌبه مسكٌنا بعد الخروج من المسجد

، ولكن لم ٌكن شعر بالحوع .  . ال شًءتجول طول النهار  ." حال على خمسٌن فً المقابل على أيحصل سأ"

 ةتفاح واقطفالشجرة الى صعد سأ، "على األقل  اعتقد .ٌتجول . وجد شجرة التفاح بٌنما  المال فً جٌبه لدٌه

. جلس الرجل هناك  ساخن فً ٌدهخبز  ٌحملأعلى الشجرة رأى رجال  هو على بٌنما. " قلٌال جوعً ألشبع

أول قطعة فً  قال ذلك بٌنما ٌضع؟ "،  الخالفة أخذعلى  أت. كٌف تجر قطعة. "هذا أنت ٌا أبا بكرأول  وأخذ

ووضع  ؟" خلٌفة تثم أصبح التحٌ زال تظهر  أن أتتجر. كٌف  هذا أنت ٌا عمر . فً القطعة الثانٌة قال " فمه

 ولماذا سمحت ". علً على سٌدنا الدور، وجاء  عثمان سٌدناقال هذا وذاك عن  ةلثا. فً الث قطعة فً فمهال

،  . وأخٌرااٌضا تلك القطعة  وأكل، قال ذلك منذ البداٌة " كان ٌجب علٌك أن تنتبه؟  نشأٌ ألنلكثٌر من الشقاق ل



أكبر قطعة  أخذوفً النهاٌة  ؟ " تظهر الخلٌفة م! لماذا ل ، "وهذا أنت ٌا دمحم أخذ قطعة أكبر ووضعها فً فمه

! خمسٌن قطعة من الذهب ٌجب أن آخذها ! ال ٌزال لدي  " انتظر ، الدروٌش صاح من فوق "! " ٌا هللا وقال

. وجد  بتفتٌش جٌوب الرجل قام.  الشجرة عنوٌش الدر نزل.  الرجل وتوفً هناك خاف،  "عند سماع هذا

 وغادر .، ها ، أخذخمسٌن قطعة من الذهب 

 

 لو انتقد إٌمانك ٌمكنك أن تفقد.  رمن الصغ باإلنتقاد تبدأالطرٌقة  هذهب.  قصة مضحكةصغٌرة و هذه مسألة

خصوصا الفالسفة و من الكثٌرهناك . ٌن المتعلم الجهلةمن  الكثٌر، هناك  اآلن .ته زاوٌ أو طرفه من اإلسالم

الذٌن  هناك الكثٌر من الناس .مرشد  أو شٌخالذٌن لٌس لدٌهم و، العلوم اإلسالمٌة من قلٌال ؤواقر الذٌن نمنكرٌال

، فإن الشخص  فً النهاٌةالصحابة. احد  بإنتقاد ٌبدأ. ٌتبعونهم اٌضا من الذٌن الكثٌرهناك  . العقول ٌشوشون

 ال تدخل ٌجب ان نكون حذرٌن .لذلك  مثال جٌد ها، ولكن قصة قدٌمة هذه.  هللاحفظنا  . أٌضا بالكاملدٌنه  ٌفقد

 شر من ٌحفظناهللا .  إٌمانك قد تفقد ، دٌنك قد تفقد،  هللاال سمح .  مسؤولٌتك األشٌاء التً لٌست كثٌرا فً

عن  ٌضلنا ال مالله.  اآلخرٌن رٌتدمو منفسهأ رٌتدم همٌمكن . مثل هؤالء الناس من شرورحمٌنا ٌو الشٌطان

 . ومن هللا التوفٌق . الطرٌق الصحٌح

 الفاتحة .

 موالنا الشٌخ دمحم عادل الحقانً
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