إسم نملة
موالنا الشيخ محمد ناظم الحقاني النقشبندي  32كانون األول 3122
هذه مرآة تعكس المستقبل الى ٌوم القٌامة  .لكن هذا الخبر  ،خبر " ما قبلكم " مذكور فً القرآن عظٌم الشأن تفصٌلا او
إجمالا ٌ .مكنكم إٌجاد خبر المستقبل بقوة النبوة  ،وكذلك برسالة النبً صلى هللا علٌه وسلم  .فً القرآن عظٌم الشأن
ٌمكنكم إٌجاد خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم  ،الذي سٌحصل فً المستقبل .
اآلن ،أحضروا لً الكثٌر من الكتب ٌ .وجد فٌهم الكثٌر من الكتابات المتنوعة  .أقول " أنه ل ٌوجد أحد ٌمكنه فهم هذه " .
ومن غٌر الصحٌح وضعهم بٌن أٌدي الناس ألن الناس ل ٌوجد عندهم أساس  .ماذا ٌمكن لبناء ان ٌحمل بدون أساس ؟
البناء الذي ل ٌوجد فٌه أساس ل قٌمة له  .المسلمٌن اآلن  ،الذٌن ٌدعون أنهم علماء  ،ل علم عندهم  .لذلك  ،ل داعً
لطباعة الكتب ووضعها بٌن أٌدي الناس  .ل داعً له  ،ل فائدة له  .أنا كذلك عندما أنظر ،ل أفهمهم  .أنا أٌضا ا ل أفهمهم
 .إذا كنت انا ل أفهم هذا الشًء  ،إذنا من غٌر الممكن للشخص الذي لم ٌتعلم او ٌستمع لصحبة بهذا الوادي كٌف ٌمكنه
فهم هكذا أشٌاء .
ٌحاولون قرأة كتاب الشٌخ محً الدٌن إبن عربً " الفتوحات المكٌة "  .ما هذا ؟ ماذا ٌمكنك ان تفهم منه ؟ حتى لو كان
مترجم الى اللغة التركٌة  .لغتك التركٌة تكفً للبٌع والشراء فً السوق  .هل ٌوجد عندك أي تركً بعد هذا ؟ هل بقً
عندنا لغة تركٌة هنا ؟ لم ٌبقى عندنا أي لغة  .لقد لعبوا بلغتنا  ،كما لعبوا بدٌننا  .لذلك ل أستطٌع ان أقرأ الكتب وأحدث
الناس  .أفتح فمً وأشتمهم  ،األولٌاء ٌجعلوننً أتكلم بهذه الطرٌقة  .إنها أكثر من كفاٌة لهم  .زائر  :أنت من السبعٌنات
تتكلم وتقول  ،من وقت ان تعرفت علٌك  .وحتى من قبل  .الكلم الذي تفضلت به من باب التأٌٌد والتأكٌد .هناك منابع
أخرى تظهر  .لكن كما تقول . ...مولنا  :ل ٌمكنكم فهمهم  .زائر  :من الصعب جداا ان نفهم .
محً الدٌن إبن عربً من  ،ونحن من ؟ مولنا  :اإلنسان ٌحتاج ألن ٌكون فً مستوى إبن عربً لٌفهمه  .زائر  :حتى
الشٌخ الكبٌر إبن عربً لم ٌكن ٌفهم ما ٌكتب  .هذا ما قاله لحضرة صدر الدٌن الكونٌوي  .قال له ٌ :ا إبنً  ،حتى أنا ل
أفهم  .هل رأٌت هذا الولد الصغٌر الذي ٌمر امام الباب ؟ كان وقتها ٌمر جلل الدٌن الرومً  .قال له " هذا سٌفهم " .
مولنا  :اآلن  ،لم ٌبقى أي شخص ٌمكنه ان ٌفهم كلمات مولنا جلل الدٌن الرومً  .كلم مولنا جلل الدٌن الرومً
واضح جداا  ،بالمقارنة مع الكلم  ،والكتابات التً كتبها حضرة إبن عربً  .المحٌط الذي ٌسبح فٌه مختلف  .والبحر الذي
أعطً لمولنا جلل الدٌن الرومً مختلف  .زائر  :كذلك ما قد أعطً لحفٌد مولنا جلل الدٌن الرومً مختلف .
مولنا  :طبعا ا كل شخص له نصٌب مختلف  .فً حضرة هللا عز وجل  ،هللا سبحانه وتعالى " المبدع "  " .المبدع " ل
ٌستنسخ  ،حاشا  .أبداا ! آمان ٌا ربً .
" اإلبداع " عندما تقول " المبدع "  .ل ٌوجد إستنساخ  .كله جدٌد  .جدٌد  ،جدٌد  ،جدٌد  .الشخصٌة التً أعطٌت لكل
شخص مختلفة ٌ .أتً علً رضا بك وٌحركنً ٌ ،حركش .أنا شخص بمرتبة الزبالة  .وأنت تأتً وتحاول ان تجد شًء
ما فً الزبالة  .ماذا ٌمكنك ان تجد فً الزبالة ؟ تجد زبالة  .زائر  :انا أجد محٌطات لكننً ل أفهم  .مولنا ٌ :ا ربً ،
إعفو عنا ٌ .دعون وٌقولون " فهمنا ٌا ربً "  .تتوجه الى األعلى " فهمنا ٌا رب " ٌ " .ا ربً  ،فهمنا "  .انت ل توجد
عندك صلحٌة لتقوم بهذا الخطاب  .لٌس عندنا الصلحٌة لمخاطبة هللا سبحانه وتعالى بهذه الطرٌقة ٌ .جب ان تنزل الى
األسفل  ،األسفل  ،األسفل " إنزل الى األسفل ! من أنت  ،لتسأل هذا السؤال ؟" هللا عز وجل ٌعطً بنً آدم أمانة وفقا ا
لمقامه  .هذا مخصوص له فقط  .وإذا وجدت واحد منهم  ،الكلم الذي سٌقوله لك  ،لٌس الذي ٌعرفه هو  .إنه ٌتكلم وفقا ا
لمرتبتك ٌ .نظر وٌقول ٌا بواب  ،أٌها الساٌس  " :هذا الحمار أصبح كبٌر وفقد كل أسنانه  ،لم ٌبقى عنده أسنان  .لذلك ل
تعطٌه شعٌر  .ل تعطٌه ل شعٌر ول قمح ألنه فقد أسنانه ول ٌمكنه ان ٌمضغ  .ضع له فً الدلو او الوعاء تبن وقدمهم له
لكً ٌشربهم  .ل تعطٌه حبوب  ،ل قمح ول شعٌر ألنه لم ٌعد عنده أسنان .
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كذلك انا عندما أخرج أسنانً ل ٌمكننً ان آكل أي شًء قاسً  .إذا وجد أكل طري  ،هذا ما ٌمكننً أكله  .إننً أستخدم
أسنان بلستٌكٌة  .كل إنسان وفقا ا إلستعداده  .إستعدادك ل ٌشبه الشخص اآلخر  ،وإستعداد الشخص اآلخر ل ٌشبه
إستعدادي .
هو الفرد الصمد ! هللا عز وجل "المبدع " .كل شخص شكله مختلف  .هللا ل ٌنسخ ٌ .قولون " كأنه أبوه " ! أبداا  .التوأم
ٌشبهون بعضهم لكن هذا شخصٌة مختلفة عن شخصٌة الثانً  .هللا تعالى ل ٌنسخ  .هللا هو " المبدع " .صاحب اإلبداع ،
فهمت ؟
سبحان هللا  ،نملة ل تشبه نملة أخرى  .كل نملة عندها شخصٌة  .وعندها إسم أٌضا ا ! وعندها أٌضا ا المكان الذي ستعٌش
فٌه والطرٌق الذي ستسٌر علٌه  -على أي طرٌق ستسٌر  ،وما الذي ستفعله  .هذه النملة تذهب هكذا  ،وتلك النملة تتجه
هكذا  ،وهذه النملة تذهب هكذا  .هدف كل شخص قد حُدد  .ألن هذا إبداع  ،ل شًء ٌشبه اآلخر  .تسبٌح هذا مختلف عن
تسبٌح ذاك  .ومن هللا التوفٌق ! ٌا رب  ،إعفو عنا .
الفاتحة .
زائر ٌ :ا مولنا  ،هللا عز وجل ٌقول " إطلبوا"  .نحن نفهم أن إدراكنا محدود لكن نحن نطلب ٌ " ،ا ربنا إفتح لنا إدراكنا
لشرف السلسلة الذهبٌة  ،التً تبدأ من نبٌنا علٌه الصلة والسلم ومن ثم سٌدنا أبو بكرالصدٌق رضً هللا عنه  ،ربً
إشرح لً صدري  .ربً زدنً علما  .لهذا السبب نحن فً حضوركم  .إذا أردتم ٌمكنكم ان تعطوا .
مولنا  :ل تجعلنً أشتمك وسأبدأ اآلن  .ماذا ٌقولون عنه ؟ الخوجه الذي ٌتحدث لعامة الناس .سأفتح فمً وأتحدث إلٌك
بالشتائم  .ل أعرف إذا كنت قد ولدت عندما رأٌته  .علً رضا بك :قابلناه فً لندن فً السبعٌنات  .بسم هللا الرحمن
الرحٌم ٌ .ا ربً شكرٌ ،ا ربً شكر .
الفاتحة .
زائر  :إنها الساعة الثانٌة بعد الظهر  .مولنا  :الفاتحة  .هللا ٌعطٌنا على قدر إستطاعتنا  .كل إنسان ٌتكلم وفقا ا إلدراكه ،
فهمه  .ل ٌوجد خطأ أو عٌب  .زائر  :لكن ما تقوله  ،انه ل توجد اي نملة تشبه األخرى ،كل واحدة تختلف عن األخرى .
كل واحدة برنامجها ٌختلف  .لكنفً مضمون ثلثٌة األبعاد الكبٌرة  ،الحقٌقة فً كل تكوٌنهم لٌست متشابه .ألٌست جزء من
الوجود اإللهً ؟ مولنا  :عندما تقول " الحقٌقة " لها ظاهر وباطن ٌ .وجد أزلً وأبدي ٌ .وجد هناك حاضر  .هللا هللا ،
هللا هللا  .أهلا وسهلا .
الفاتحة .
Video Link: http://www.saltanat.org/Blog/tabid/271/PostID/525/Her-Kar-ncan-n-Ismi-VarEvery-Ant-Has-A-Name-tr.aspx
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