
  فرض  طلب العلم 

الصالة والسالم على رسولنا دمحم سٌد األولٌن  أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم . بسم ميحرلا نمحرلا هللا . السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته .

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

 طرٌقتنا الصحبة والخٌر فً الجمعٌة . الحقانً ، دستور .

. حسابلل أكثر المٌالدي التقوٌم ٌستخدمون اآلن الناس. اعلى هللا تعالى درجاته دائما. قدس هللا سره  الشٌخفٌه بابا  ولد الذي الٌوم هو الٌوم

 ربٌع الكرٌم هو الثانً عشر من لنبٌنا الحقٌقً المولد.  كثٌرا ذلك حبٌ ال الشٌخ موالنا. المٌالدي  لتقوٌمل وفقا أمس مولد نبٌنا الكرٌم كان

 لرفع ٌفعل ما كل ، ذلك ومع.  العربٌة لألشهر وفقا والموالد المباركة ًلٌالال تحسب.  لذلك وفقاتُقام  الموالد. الهجري  التقوٌم فً - األول

 كٌف ولكن. ملسو هيلع هللا ىلص  لسٌدنا ٌوم كل المولدب لقٌاما حتى الجٌد من سٌكون.  هللا نظر فً لنٌةل وفقا مقبول الكرٌم نبٌنا احترام أو الوعً مستوى

 . مةاألهللا على  بركةو فٌض نرجو أن ٌنزل.  الفرصة سنحت كلما ذلك فعلن أن المناسب من الحاضر؟ الوقت فً ذلك نفعل أن لنا ٌمكن

 ٌروي الشٌخموالنا .  2211 عام فً العالم هذا إلى الشٌخ جاء موالنا ، المٌالدي للتقوٌم وفقا.  المٌالدي للتقوٌم وفقا ٌحسبون الناس

 ولم والدته فً حتى كرامة أظهر.  هللا شاء ما القابلة ولوص خرج عند الشٌخ ولكن موالنا جاء كٌف ٌعرف أحد ال.  جٌد بشكل القصص

. مباركة سٌدةكانت  أٌضا والدته.  باستمرار هاذكروٌ والدته ٌحب كان".  والدتًل ألم بأي سببأت لم أنا" ٌقول وكان.  والدتهل ألم أي ٌسبب

 . بعده منت أخ توجاء ، ذكور أشقاء أربعة كانوا.  الخامس كان الولد الشٌخ موالنا

 الشباب األتراك هؤالء ، الوقت ذلك فً . والده لحالة باألسف شعر الشٌخ موالنا ، الوقت ذلك فً.  الوقت من لفترة قبرص فً عاش

 ولكن.  هناك جٌدة وظٌفةلدٌه  كان ناجد أن حٌن فً.  تركٌا إلى وجاء قبرص غادر انه باألسف شعرالشٌخ  موالناالذٌن خدعوا الناس . 

 ،ا هذ حول.  والجامعات الثانوٌة المدارس فً ، الدنٌوٌة المدارس فً من دون فائدة درس ألنه باألسف شعر انه كما.  هللا إرادة هً هذه

 . هللا سبٌل فً السٌر األفضل من وكان ،ا منه فائدة ال اءشٌأ هاكل تكان.  شًء ال أجل من درس أنه الشٌخموالنا  ٌقول

 ،الوالدة  منذ فرض. ه فرض تعلم. تعلمه  على الناس فرضو  واجب اآلخرةعلم  بل الدنٌوي لٌس العلم: نوضح  دعونا اإلطار هذا فً

 قام به إذا ٌعنً كفاٌةال فرض.  بذلك لقٌاما ٌجب علٌك أنه ٌعنً عٌنال فرض.  كفاٌة وفرض عٌنفرض  هناك.  اللحد إلى المهد من

ننوي القٌام  أن ٌمكننا. المجالس  هذه فًالعلم ٌتم تعلمه و.  العلم طلب هو الحقٌقً فرضالو.  خرٌناآل نع الفرض ٌسقط ، واحد شخص

 فً المدرسة فً االنخراط علٌنا هل" ، لتق ال وأ ." آخر شًء أي تعلم إلى بحاجة ولست عالما أصبحت لقد " قلت البذلك فً سبٌل هللا . 

.  مكان أي فً حٌاتٌةال مهاراتال تعلمأن ت ٌمكنك.  المعلمٌن بجانب علم مجالس أٌضا وهً. هذه المجالس هً مجالس علم " ؟العمر هذا

 . التعلم بقصد كتابا تقرأ كنت إذا حتى العلم على الحصول وٌمكن

 نهاٌة عطلة فً تدرس ، المساء إلى الصباح من تدرس ، خاصة مدرسة إلى تذهب أن علٌك:  مثل لٌس األمر.  الدٌن فً اكراه ال

 فً نٌتك تكون أن ٌجب.  أٌضا غدا تتعلم وسوف الٌوم هذا القدر تعلمت.  سهولةال هللا أظهر.  آخر شًء أي فً وال تفكر ، األسبوع

 . فرضال استٌفاء تم الطرٌقة بهذه.  باستمرار المعرفة اكتساب

 موالنا حضرة ، جاء كما تماما.  قلٌال ذكرنا السبب هذال.  بابا شٌخنافٌه  ولد الذي الٌوم هو والٌوم.  رحمةال هللا نزلٌعند ذكر األولٌاء 

 ،الدنٌا  ههذ الى وصولهم عند ٌبكون أنفسهم الناس.  شًء ٌتغٌر لم. اإلثنٌن وتسعون سنة  سن فً البقاء دار إلى الفناء دار نم انتقل الشٌخ

 .اٌضا  الشٌخموالنا  مع ذلك حدث.  ٌغادرون وهمٌبكون  ٌرحلون الذٌن وأولئك

 أخرى مرة معا نكون هللا شاء إن.  اآلخرة فً ٌنتظرناو ، اآلخرة إلى رحل ، الشٌخموالنا  ولد.  هللا شاء إن ههذ بعد هً الحقٌقٌة الحٌاة

 ٌحبون . من مع ونسٌكون الناس ألن.  معه بالتأكٌد ونسٌكون هونحبوٌ ، هتطرٌق ٌتبعون ، به ٌؤمنون الذٌن أولئك.  هللا شاء إن الجنة فً

سٌكون من " ، ألحد نقول الٌجب أن .  الجمٌعتسع و ، للجمٌع مكان هناك ،ة كبٌر الجنة.  ٌحبونه ذٌنعدد ال ضاعفٌ أن هللانطلب من 

.  هللا شاء إن ونٌأت الجمٌع دع. واسعة  الجنة ."الجنة فً أقل مساحة لدٌنا سٌكون أو ، الطرٌقة هذه إلى تأتً ال الصعب علٌك ان تتحمل ،

 ومن هللا التوفٌق .

  الفاتحة .

 موالنا الشٌخ دمحم عادل الحقانً
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