
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 الھدف من دخول الطریقة

 
. الصالة والسالم على أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمالسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ. 

ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا، رسولنا محمد سید األولین واآلخرین. مدد یا رسول هللا، مدد یا 
دستور موالنا الشیخ عبد هللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدد. طریقتنا الصحبة والخیر في 

 الجمعیة.
 

 ة، طریقمن الصحابة سیدنا أبو بكر . بالبدءملسو هيلع هللا ىلص نبینا الكریم ةالنقشبندیة ھي طریق ، الطریقةطریقتنا
صبحون أولیاء . یعتقد بعض الناس أنھم سیُ تربیة النفس ة، طریقالھدایة ةطریق يالصحابة واألولیاء ھ

من األولیاء ھو  أن یصبحوامن عندھا یكون الھدف الطریقة.  یدخلونعندما إظھار الكرامات بون ؤوسیبد
، دما یتوقفون، سیتوقفون. وعن. لن یكون ھناك تقدم بعد ذلكهلالج لج هللا ةرضامولیس ل ،المصلحة الشخصیة

 .ون في البحث عن أماكن أخرىسیبدؤ
 
لن یصلوا إلیھا طریقة من أجل الكرامات ال في یدخلوناألشخاص الذین ".ا. سأستفید منھكرامات ساُظھر"

أو ات الطریقة من أجل الكرام ال تدخلیجب أن  ،صابون بخیبة أمل. لذلكسیُ  ا،أبدًا. وعندما ال یصلون إلیھ
أحباب من صبح تُ سعندھا . لتربیة نفسك أن تدخلیجب علیك هلالج لج. هللا  ةرضام، ولكن لولیاءمن األصبح لتُ 

، لیس من . في الطریقة النقشبندیةاألولیاء ال تعني مجرد إظھار الكرامات. هلالج لجمن أولیاء هللا صبح تُ س. هلالج لجهللا 
 .شيء غیر مقبولمن أجل إلى الطریقة  تدخلخطئ منذ البدایة عندما . أنت تُ إظھار الكراماتالمقبول 

 
 ةإلى طریق دخلتبإخالص من أول خطوة. ستقول إنك  هلالج لجفإن ھدفنا في الطریقة ھو طلب رضا هللا  ،لذلك

ً لیس  ذا، فھوإالحینھا.  ملسو هيلع هللا ىلصلتصل إلیھ  ملسو هيلع هللا ىلصنبینا الكریم  ، فھي . عندما تكون ھناك مصلحة شخصیةإخالصا
یتركون  الھدفھذا ل یدخلونالناس الذین  ،في أغلب األحیان ،هللا یحفظنا. واآلخرةدنیا ال في مفیدةغیر 

 .، ال تفعل شیئًا سیئًا، أثناء محاولتك فعل شيء جیداآلخرین أیًضا. لذلك ونضلّ یُ الطریق والطریقة. 
 

تمنون ذلك في قلوبھم. ی، وبعض . بعض الناس یقولون ذلك بصراحةانخوھذه النصیحة لجمیع اإل ،لذلك
هلالج لج هللا  ةرضامأیًضا. یجب أن یكون ھدفنا  اھرناظح قلوبنا وعلینا أن نصحح صحّ ، علینا أن نُ لھذا السبب

ً  .هلالج لج ننال رضاك. نرجو أن في كل شيء. "إِلَِھي أَْنَت َمْقُصْوِدي َوِرَضاَك َمْطلُْوبِي" هللا " لھذا نقول دائما
نھم". ومعنى ذلك أن هللا عهللا  رضيلكنھا أصبحت قوالً عادیاً. بالنسبة للصحابة یقولون " "علیك ىرضی

هللا . إن شاء هللا ایضاهلالج لج هللا  ننال مرضاةرتبة عظیمة. الناس ال یدركون ذلك. نرجو أن مرضي عنھم. إنھا 
 ومن هللا التوفیق. الفاتحة. .عنا أیضا إن شاء هللایرضى 
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