
 عن المأذونٌن

 أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم بسم ميحرلا نمحرلا هللا .

 الطرٌق هذا لمواصلة ، الشٌخ موالنا بعد اآلن ولكن ،" قذارةال تستمر أن ٌمكن ال " ٌقول كان الشٌخ موالنا

الوكالء  هؤالء وبسبب ،أفواج  ٌأتون الناس ،عنهم  ٌرضى هللا ، السبب لهذا. العهد  ال نخون أن ٌجب بعناٌة

 ، لمصالحهم وكالء واأصبح عندما ، الناس من األنواع هذه ، فصاعدا اآلن من السبب هذال. ٌهربون بأفواج 

 إذا الدراوٌش مثل وابقٌ أن همٌمكنو التمثٌل نعزلهم من ، الخاصة مصالحهم أجل من ولكن هللا أجل من ولٌس

 من ٌكون لن.  األسماء بعض هناك.  لهم ٌحلو ما فعل همٌمكن ، البقاء ٌرٌدون ال كانوا اذا.  البقاء ٌرٌدون كانوا

 ها وننشرها .سنكتب.  هنا نذكرها أن المناسب

 ." لدي مانع ال ، كان من كائنا " كرٌمة آٌة هناك ، كان من كائنا.  شخص أي من منافع أي نتوقع ال هللا الحمد

ستكون .  الشخص هذا أوال تفٌدس هللا شاء إن ، ذلك نفعل عندما ." الحق مع كن.  الباطل مع تكن ال " تقول

 ، سعٌدا ٌكون أن ٌجب.  منصبه من كونه ازٌل حزنال ٌ أن ٌجب. ه شٌطانو فع خلف نفسهدان الذي للشخص

 هللا شاء ما مالبس المأذونٌن معظم.  الزي واستخدام طرٌقتنا باستخدام ٌشاء ماك لعب.  علٌه ركب الشٌطان ألن

 تعٌن أن ٌمكن كٌف: " الشكاوى تأتً ثم الجبة والمظهر مكتمل . ،الصٌنٌة  مثل كبٌرة عمامةال ،شبر  اللحٌة :

 ، قالٌ   أن ٌمكن جٌدا شٌئا لٌس.  هذا قولن أن نرٌد ال.  الشكاوى هذه من الكثٌر تلقٌنا. " إئتمناك ؟ الرجل هذا

 . الحقٌقة قالت  س.  اآلن قالٌ   ان ٌجب ولكن

".  ٌماناإل الحٌاء من " ، ٌقال كما.  نوعٌن من هذا.  الدٌن فً عٌب هناك لٌس ."حٌاء فً الدٌن  ال " ٌقولون

.  ولغٌرهم لهم درسا ٌكونس. ئ سٌ شخص عن من التحدث خجلن ال نحن ، ذلك ومع.  اإلٌمان من هو الحٌاء

 بقىٌ مأذون كونه من عزله تم الذي الشخص ، أٌضا.  له متروك األمر كما ٌنبغً بقً إذا ، فصاعدا اآلن من

 أصبح أن بعد كان إذا.  المستقبل فً أخرى مرة مأذونا   ٌصبح أنه أمل له ٌكنال  دعه.  حٌاته لبقٌة كدروٌش

األمر  ولكن.  المشٌخة أو التوكٌل أن ٌ عطى ٌمكن.  هناك ٌكون أن هٌمكن.  آخر مكان إلى الذهاب هٌمكن ،مأذونا 

 . لآلخرٌن درسا واكونٌ لكً هللا شاء إن عطىست  األسماء .  اآلنانتهى عندنا 

 الرئٌسً العمل. نفسنا  شر من جمٌعا ٌحفظنا هللا.  الحمار ٌجب ان تكون نفسنا هً. نا حمٌر لنفوسنا جعلٌ ال هللا

. حٌوانال مثل تصبح كركبت عندما ترتقً ، تركبها ماعند. ها بنركو السٌطرة تحت النفس تجعل أن الطرٌقة هذهل

 ومن هللا التوفٌق . . جمٌعا ٌصلحنا هللا.  آخر شًء ال

 الفاتحة .

 موالنا الشٌخ دمحم عادل الحقانً
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