
 

 

    

 أھل التقوى العلماء الحقیقیون ھم
 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با: من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 الفائز 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

 ككون یرضى عنھم جمیعا .. هللا  علماء ونصبحی، الذین سأوالد ، أشخاص . لدینا  بكم جمیعا أھال وسھال،  عنكمیرضى هللا 
 سیخرجون،  على طریق هللالمنسوبین الینا   ألن. إن شاء هللا العلماء . ھناك نوعان من هللا نظرمكانة عظیمة في  كعالما ل
 لن تكون. متكبرا بدو ت، وأناني صبح ت. وإال تربیة النفس ال یمكن أن یكون من دون  العلم. ألن ین العلماء الحقیقی بصفات

 . وال لآلخرین كال لنفس امفید

 الشیخ یقول موالنا .نبینا الكریم  ةطریق يھه . ھذ الشیخأبونا ، قدس هللا سره موالنا الشیخ  ةطریق علىأنھم یسیرون  :شكرا 
. بالطبع تلك  ، لجمیع اإلخوة التقوى للجمیع ھذه أعطى الحمد : .، الشیخ  . موالنا التقوى لإن علماء الشام ھم من أھ

 ون. یصبح كل شيء وفقا لذلك ونیفعل مموجود فیھ،  ، ھذا الخوف من هللا تقوىال تكون ھذه . عندما الدراسة ستكون أفضل
 . ، وألولئك الذین یدرسون ، ألنفسھم لألمة ینمفید

ذا إذا كان ھناك أشخاص لدینا شرط واحد فقط، وھ " یقولونكانوا .  لم یطلب المعلمون منا المال عندما كنا ندرس في الشام
،  أي شيء طلبال ن،  طالما أنك تفعل ذلك ". یقولون " ھذه التقوى تعلیمھمقم بوا العلم لھم ھذ أظھر،  أینما ذھبت ھیطلبون

 كانوا یعطوننا.  المال في المدرسة كانوا یعطوننا،  . على العكس من ذلك دفعن لم. "بركاتنا) نعطيونجعل حقوقنا حالل (
 . فكر بھا بھذه الطریقة.بھ ذھبیة واحدة  لیرةأن تشتري  كیمكن كان.  لیرة في الشھر. كان بعض المال في ذلك الوقتعشرین 

. ما ھو أكثر  . ولكنھا لیست مھمة العملة الذھبیة بقیمةنا نوعطی األولیاء: نعده ومن ثم .  بعد اآلن لم یعد لھ قیمةالمال ، بالطبع 
. وھذا إن  أكثر قیمة بكثیرھذا .  ماعن الحر واإلبتعاد، ھذه  هللا مخافة،  التقوى تلكأھمیة من الذھب ھو وضعھم في الناس 

هللا أثمن شيء في  مخافة.  ذاكھ ونصبحی، إن شاء هللا جمیع إخواننا  . أولئك الذین لیسوا طالبوالد لھؤالء األ یھعطتشاء هللا 
 . منح لنا جمیعات. إن شاء هللا  اإلسالم

. إذا كان الشخص لدیھ نور یصبح  في كل مكان النور وتشع، نور عطیھم ت،  نیر الناست ا. إنھ ھذه الطریقة ھي طریقة جمیلة
مفیدة لنفسك.  لن تكون. في ذلك الوقت ظلمة صبح ت للمنفعة، إذا فعلنا ھذه المھمة ظلمة، إذا كان ھناك  نور للجمیع. إن لم یكن

. ربما  جاھل ال یعرفالعادي أو الشخص ال.  عذاب العالم سیكون ضعفین. إن ضررھا ضعفین على العكس من ذلك یصبح 
 مضاعف .. عذاب العالم ضعفین ، ھ تعذیب تم. إذا  دون علمبفعل ذلك یقد 

.  هللا في سبیلذلك  وافعلییجب أن  ویتعلمونون القرآن ؤ، أولئك الذین یقرالسابق درس الحدیث في الیوم كما قرأنا أیضا في 
أوالدھم  ون. اآلن الجمیع یرسل أخالق القرآن یطبق. یجب أن  حمل القرآنی را ألنھكون أكثر حذیأن  یجب لحافظ ،بالنسبة ل
 ھفي عامین ینسون ھ، ولكن ما یحفظونء سعدا وھم. یحفظون في عامین وبال عظیم ، ولكن ھذا أیضا ین حافظ والیصبح

 بسرعة .

 



 

 

 

 

إذا لم یتمكنوا ، دعھم یدرسون في .  القیام بذلك فعلیھم. إذا كانوا قادرین على القیام بذلك  الحذر منھ وعلیناھذا أمر مھم أیضا 
،  . على األقلونساه إذا حفظ القرآن كلھ  إنھ ذنب ثقیل.  ذلك وانسی لمإذا  جمیلإنھ ألمر ، أجزاء  6-5 وا. إذا حفظ المدرسة

جمیعا.  یرضى عنكم. هللا وا نسیدون أن  ون في ذلك منستمردعھم ی.  یكون أفضل یستطیع، أو مھما أجزاء  5، أجزاء  3-4
 .ة حاضر انیةالروح ھمة شیخناكون وت. ویزید فیضكم 

 الفاتحة .

 ولروح الحج مستان أفندي .

	الفاتحة .

 موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني
الفجر، زاویة أكبابا ، صالة 1438 ربیع اآلخر 2017/72 -1- 25 


