
 

 

    

 الطریقة ھي طریقة هللا
 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با: من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 الفائز هللا عبد شیخ ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد

 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني

من یدخل  هللا ، یعطي من هللا للتقرب،  هللا للطریقة في سبیل ینوي أن كل من. نقول  إن شاء هللا الطریقة أصبحنا أعضاء في الحمد :
. ومع  ألي سبب آخر وادخلی، یجب أن ال  الحقیقة. لماذا ؟ في  من هللا الطریقة للتقرب. الناس یدخلون  وفقا لنوایا ذلك الشخص الطریقة

 .عاھدوا علیھ على الطریق الذي  یسیرونال و، الشیطان  ، یخدعھم نیة نظیفةبأحیانا  الناس یدخل،  ذلك

من  المرء. وھذا ینظف  صلى هللا علیھ وسلم الكریم نبینا وما فعل عز وجلهللا أمر لقیام بما ا ننوي یجب أن.  هللا ةطریقة ھي طریقال
ولكن  مذنب. لیس ھناك شخص  . الشخص النظیف ھو الذي ال یضر أحدا واألخالق السیئة إنھا الذنوب؟ ي النجاسة . ما ھالنجاسة 

 .الذنوب الشخص النظیف ھو الذي یحاول قدر اإلمكان عدم ارتكاب 

؟ باتباع  . كیف یحدث ھذاوجل  هللا عز وحضرة نبینا الكریم حضرةلتنظیف الناس وإخراجھم إلى  ة. موجود سببالة لھذا موجود الطریقة
فعل فعل األشیاء التي ال یحب ولكن  وعدم،  الكریم صلى هللا علیھ وسلم نبینااألشیاء التي فعلھا  ھي السنة. ما یقصد بنبینا الكریم سنة 

 ناالشخص الذي یغش " یقول"، شنا فلیس منا غمن . "اإلعوجاج ال یحب و الكذب. ال یحب  خیرحب كل ی. نبینا الكریم  األشیاء التي یحب
 الطریقة .من  ونعتبری، ال  ، أولئك الذین یفعلون أشیاء سیئة ". أولئك الذین یفعلون ذلك لیس منا

تحمل ما نقوم ی. والشیخ سیتفضل علینا شیخ ال " أن تفكر.  شيء انتھىكل أن  بدخولك الطریقة، ال تفكر  . لذلك رجل كجعلل يھ الطریقة
التي أمر بھا  والواجبات،  ، السنة الفرض،  وامراأل تنفیذ:  ي، ھ ، كما قلنا وامراأل.  وامراألطاعة  الطریقة ھي.  " ھذا ترك أدب بھ

ولن كمراقبین  الطریقة. سیبقون في  أنفسھم بعد ذلك لتربیة. أولئك الذین ال یفعلون ھذه لیس لدیھم نیة  صلى هللا علیھ وسلمالكریم  نبینا
 . ، لن ینظر إلیھم لن یطلع علیھم نبینا الرسول صلى هللا علیھ وسلم یكسبوا الفضل .

 أن تقوم. ال یقول لك ا صعب یام باألشیاء الجیدة لیس. الق الذین یفعلون األشیاء الجیدة ھم األشخاص الكریمبینا ینظر الیھم نأولئك الذین 
فعل كل األشیاء الدنیویة ت النفس. النفس صعب على  ھ، ولكن سھل جدا ھأن تفعل علیك ! ما المفترض حرب على الناس، لشن وتحارب 

 "، ویقولون، "ال أستطیع". لمدة خمس دقائق عتینرك، "صلوا  بعض الناسل ستقول.  من الصباح حتى اللیل الركض خلفھاعن طریق 

 ھيالصالة . " . نحن بحاجة إلى االستماع إلیھ األمر أمر هللا " . ستقول، الطریقة لتربیة النفس  . ھناكالنفس وھذا یدل على مدى سوء 
أوقات بان ورمضان] أو عسنة خالل األشھر الثالثة [رجب وشفي رمضان و إنھ فرض. الشيء . الصیام نفس فرض  اإنھ،  أمر هللا
 . كسب الكثیر من األشیاءن. القیام بذلك سیجعلنا  أخرى

. هللا یعلم  هللاحفظنا ،  الدنیویة وضعھم سیكون أسوأ بكثیر للمنفعة الطریقةولكن الذین یدخلون  الطریقةیقولون انھم في  أشخاصثم ھناك 
 .ظاھر . هللا یعلم ما ھو مخفي وما ھو  هللا یُخفى عنأن ؟ ال شيء یمكن  . من تظن نفسك . هللا ھو الذي یعرف كل شيء األسرار

. إنھم یفكرون  أننا راضون عن ذلك أو أننا نغض الطرف عنھ واعتقدیال ،  ھم. دعو غریبةباتجاه احوال في بعض األحیان یذھب الناس 
 أن. واجب الشیخ  ا یرى هللا على أي حالیكفي عندم وھذا.  ؟ هللا یرى یراكیمكنھ أن . كیف  ال یرى . بالطبع الشیخ أن الشیخ ال یرى

 .ذلك حتىمر بؤلم ی. خلف احتیالك ، وتبین لھم ما ھو الصحیح. الشیخ لن یذھب  الناس إلرشاد،  الصحب، كرذال مجالسجمع الناس في ی

 َوَال تََجسَّسُوا



 

 

 

 

إلى  یصل، هللا مرة أخرى یجعل ھذا الشيء لم تفعل ذلك ". ولكن حتى لو  أي شخص خلف، ال تذھب  تجسستال  "".  وال تجسسوا" 
 إنھ ، أمریالشیخ  یقول. كل من ابدا  فائدةال ال یطلب، ابدا  المال لنفسھ ال یطلب! الشیخ  . كن حذراینفضح وھذا الشخص  الشخصأذن 

.  أو مسجد بین بعضھم البعض لبناء زاویة. أو قد یكونون یخططون  للفقراء والمحتاجین واعطیأن  ھم. أولئك الذین یریدون یمكن كذبی
ھؤالء الذین ، كن حذرا جدا ما إذا كانوا یقولون الحقیقة أم ال من  . ومع ذلكون عطیقد ال  ایحبو لموإذا  واعطیأن  ھمیمكن أحبواإذا 

 ." ني لكي اوصلھا لھ. أعط نھ أمر من الشیخ ، "إ یدعون

،  هللا قد أعطى في سبیل، ومن أعطى قروش . ألنھم أخذوا ثالثة أو خمسة الذنوب ؟ حتى ال یرتكبوا ین حذر واأن تكون ملماذا نقول لك
. عندما یكون ھناك شيء جید  من ھم واعرف. اسأل ذنبا . كن حذرا حتى ال یرتكب ذنبا یرتكب  فإنھولكن إذا كان الذي یأخذ ھو دجال 

 أخي" ھقول لنأن  علینا. إذا لم یكن صحیحا  قریبا على أي حال عرفسیُ عما إذا كان صحیحا أم ال، فإن الجواب  سألتیجب القیام بھ، إذا 
 في اآلخرة ". اإلھانةومن  الذنوبمن  حفظت. سم . ھذا تحذیر لك كتوهللا یقبل توب تب.  ما تفعلھ لیس صحیحا

أن ال یفعلوا ذلك الطریقة . یجب على أولئك الذین یدخلون  لھذا لإلنتباهنحن بحاجة  تربیة النفس .، التربیة ، ھو طریقة  ، كما قلناالطریقة 
سمى تال یمكن أن ه الدنیا في ھذ قروش. ألن ثالثة أو خمسة  والفوز باآلخرة ةحقیقیال للفائدةوا جل مصلحة دنیویة ولكن یجب أن یأتمن أ
 . ألرباح وفوائد اآلخرةالطریقة . نحن ندخل  اآلخرةبھ ھي . ما نحتاج للفوز  . انھا لیست فائدة ولكن ضرر ربحضرر ولیس . ھذا  فائدة

. أحیانا یدخل الدراویش الطریقة وترونھم  . ال یحدث ذلك على الفور ، وتدریجیا مثل المدرسة ، ببطء األنا ببطء تربي نفسالطریقة 
،  لیال ونھارا یتعبدون.  لراكضمثل الحصان االطریقة . یدخلون  یحاولون أن یفعلوا في شھر واحد ما ال یستطیع أعظم شیخ عملھ

إما ثم ومن .  فقط لمدة شھر ذلك تحمل ھم. یمكنترھق نفسك . ال  فعل ذلك ببطءا،  . أخيویصومون ، یقومون بالدعاء ، یصلون 
 .تحملھ  ھمإلى ما یمكن ونلنزیأو  ونھربی

، إذا لم تتمكن من ذلك  درسا كل یوم نفسك تعطیا. إذا  الحیاةستمر مدى تلمدة یوم أو یومین ولكن  یدومشیئا  ت، لیس ، كما قلناالطریقة 
على ھذه الطریقة  جمیعا نسیرجعلنا ی. هللا  هللا إن شاء نھایةالفي  اخرج نظیفست، ھا ، وإذا كنت تفعل أشیاء ال تستطیع أن تفعل كل أسبوع

 . ومن هللا التوفیق.  . إن شاء هللا لنكون نظیفیننستمر  نرجو ان.  النظیفة

	الفاتحة .

 موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني
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