الروح من أمر ربي
موالنا الشيخ محمد ناظم الحقاني النقشبندي  2كانون الثاني 2022
قوة الروح " ٌسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربً "  ،نظرنا ٌصل الى المجرات  ،هكذا ٌصل بلحظة  .ما هذه
القوة الموجودة عند اإلنسان  ،هللا أكبر  .خلٌفة هللا مجهًز بمختلف القدرات  .سبحان هللا النظر ٌصل ٌ ،قولون ان ضوء
ذاك النجم القطبً ٌصل الى األرض بأربعٌن سنة ضوئٌة  ،نحن هكذا نصل .
" ٌا أٌها اإلنسان ما غرً ك بربك الكرٌم "  ،سبحان هللا  ،سبحان هللا  .القوة التً أعطاها هللا لإلنسان ،إحسان الرب للعبد ،
هذا عجٌب  .إنهم ٌسألون عن هذا األمر  ،ماذا تفهمون أنتم  ا تفهمون  ،لكن الجواب فقط " قل الروح من أمر ربً "
هللا أكبراألكبر  ،هللا أكبراألكبر .
المجرات التً ٌقولون مالٌٌن  ،ترٌلٌون ،كترٌلٌون سنة ضوئٌة  ،ا ٌستطٌع نظر اإلنسان الوصول الٌهاٌ ،ضع آلة واحدة
ٌنظر وٌرى  " .ولقد كرً منا بنً آدم "  ،هللا أكبراألكبر  ،هللا أكبراألكبر  .سبحان هللا  ،سبحان هللا  ،سلطان هللا  .توبة ٌا
ربً  ،توبة ٌا ربً  ،توبة أستغفر هللا   .ازم تقدٌر اإلنسان لنفسه  ،وفً الزمان هذا اإلنسان  ا ٌقدر  ا نفسه و ا نفس
غٌره ٌ ،ظنون انه ببالش   ،ا لٌس ببالش هذا عطائنا  ،فنمنن او أمسك  .سبحان هللا  ،سبحان هللا العلً العظٌم .
اإلنسان  ا ٌقدر  ا نفسه و ا نفس غٌره  ،هللا سبحانه وتعالى أعطاه شًء  ،حتى ذات اإلنسان الذي أُكرم من طرف الحق
 ا ٌعرف حاله  ،لو ٌعرف حقه ما كان ٌظلم واحد للثانً  ،ما كان ٌُح ًقر واحد شخص ثانً  ،هللا ق ًدر  ،هللا أعطى تقدٌر
لبنً آدم  ،لكن بنً آدم بعضهم للبعض  ا ٌُقدرون الذي قدره هللا  .سبحانه وتعالى ٌ ،ا ربً توبة ٌا ربً  ،توبة ٌا ربً ،
توبة أستغفر هللا  .توبة ٌا ربً  ،توبة ٌا ربً  ،توبة أستغفر هللا .
هو "  ا ٌُشغله شأنٌ عن شأن "  ،من هو من الناس هذا من بنً آدم ٌوجد  ،بعضهم قد ألبس أمر وهو ٌقدر ٌ ،قدر نفسه
ونفس الثانً  ،هذا التقدٌر  ا ٌوزن بالمٌزان او أي مٌزان  .ننظر الى حالنا ُ ،خلقنا من جانب الحق سبحانه وتعالى  " :قل
هو الذي ٌصوركم فً األرحام كٌف ٌشاء "  ،من هو من هو ضمٌر  ا حد و ا ٌنعد  ،قال " هو الذي "  ،هللا لم ٌقل "
هللا الذي هو " قال " هو الذي ٌصوركم فً األرحام "  ،أٌن هو
سأل واحد ٌهودي لسٌدنا علً أٌن هللا فأجابه " الذي أ ًٌن األٌن  ا ٌُسأل عنه أٌن  " ،أٌن " ٌ
خلق من خلق هللا عز وجل .
تعرٌفا ً وتعبٌراً لبنً آدم  ،عن بعض الحقائق من بحر المحٌط الذي  ا ٌُعتبر شًء  .هللا أكبر  ،هللا أكبر   ،ا إله إ ا هللا ،
وهللا أكبر  ،هللا أكبر وهلل الحمد .
األسف األسف لبنً آدم فً هذا الزمان  ،الذٌن  ا ٌسعون أن ٌعرفوا عن أشٌاء متعلقة بالسماوات  ،وٌشتغلون باألشٌاء
التً لٌس لهم حظ فٌها   ،ا .هللا جعل لكل شًء حد وحدود   ،ا ٌمكنك انت ان تتجاوز حدك  ،نظرك شًء ونظره شًء .
هللا أكبر األكبر  ،سبحانه وتعالى .
ٌا ربً علمنا حتى نترك الجدال بٌننا بغٌر سبب  ،لماذا هذه الحروب  ،جدال بٌن الناس  ،لماذا أي شًء ٌرٌدون ان
ٌتقاسموه تقاسموا هذا من أول الى اآلخر الى اآلن  ،ثم تركوا ورائهم  ،او أُخذوا وتركوا كل شًء   .ا ٌوجد و ا واحد
ٌحمل أي شًء من الدنٌا  ،من عالم المادة الى العالم الروحانً  ،اإلنسان الروحانً عندما ٌشغله بكمال التشغٌل  ،ذاك
الرجل لو ٌقول للشًء كن فٌكون  .ماذا ٌرٌد من الدنٌا كلها إذا أراد شًء من الدنٌا بكالمه كن فٌكون  ،كالمه .
كان هناك واحد متخرج من الجامعة فً الشام ٌ ،وما ً من األٌام جاء إلًً  ،طرق الباب  ،فتحت ورأٌت شاب سلًم علًً وقال
أرٌد أن أزورك ٌا شٌخ  ،أهالً وسهالً  .هو عرً فنً عن نفسه  ،قلت له إذا كنت متخرج من جامعة الشام  ،إحكً لً حدٌث
واحد او غٌره  ،أسمع منك ماذا تعلمت  .قال لً  ،قال هللا سبحانه وتعالى  ،قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  ،رسول
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هللا ٌنقل عن ربه  ،والرب جل وعال ٌقول وٌخاطب عبده  ،كل العباد  ،ماذا ٌقول الحق جل وعال " ٌا عبدي " هذا
شرفٌ عظٌم  ا ُمنتهى له " ٌا عبدي أطعنً أجعلك ربانٌا ً "  ،ثم شرح الحق سبحانه وتعالى لعبده قائالً " تقول للشًء كن
فٌكون "  " .أجعلك ربانٌا ً " ربانً منسوب للرب جل وعال  ،عندما ٌكون اإلنسان ربانً ٌقول للشًء كن فٌكون .
لكن اإلنسان اآلن فً عصرنا  ،فً عصر الجاهلٌة األولى وأبشع أٌضا ً   ،ا ٌنظرون الى األحادٌث النبوٌة التً أعطاها هللا
لرسوله علٌه الصالة والسالم  ،وهو قائ ٌل " ٌا عبدي أطعنً أجعلك ربانٌا ً تقول للشًء كن فٌكون "   ،ا إله إ ا هللا سٌدنا
محمد رسول هللا .
الناس فً عهدنا هذا ٌشتغلون بما  ا ٌعنٌهم ٌ ،قولون نحن عصرنا عصر التكنولوجٌا  ،التكنولوجٌا  .نحن نعمل كل شًء
بالتكنولوجٌا الموجودة عندنا  .الحق سبحانه وتعالى ٌقول ٌ " :ا عبدي أطعنً أجعلك ربانٌا ً "  ،أنا أعطٌك علم ٌا عبدي
حٌث أنه بذاك العلم لو كان مقداره صفر ٌوصلك الى مقام أن هللا سبحانه وتعالى ٌقول " ٌا عبدي أطعنً أجعلك ربانٌا ً
تقول للشًء كن فٌكون "   .ا ٌلزمك ان تتعب حالك بالتكنولوجٌا   ،ا  .طاعة الرب تفتح لك مجال  ،للذي لم تكن تفكر به
و ا تفهمه  .هللا أكبر  ،سبحانه وتعالى  .العفو ٌا ربً .
الفاتحة .
شٌخ نبٌل  :فً الصحبة قلت حضرتك أن نظره شًء ونظري أنا شًء  ،الناس لماذا تتشاجر  .إذا نظر الى النجم وانا
نظرت الى نفس النجم  ،هو ٌرى نفس النجم او غٌره
مو انا  :أكٌد  ،غٌره  .لو إنسان واحد ٌنظر الى الدنٌا ٌرى نفس المنظر الدنٌا .
شٌخ نبٌل  :لهذا السبب قلت لماذا ٌتشاجرون وكأنه ٌوجد عالم لكل مخلوق  ،لذلك  ا ٌوجد داعً للشجار والقتال .
مو انا  :ما فً لزوم  ،جهل  ،ذاك إغواء الشٌطان  .هللا هللا  ،سبحانه وتعالى .
الفاتحة .
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