
 

 

    

 من يدخل الطريقة فهو محظوظ

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم

 الفائز هللا عبد شيخ ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني

 يقول نبينا الكريم " شيبتني سورة هود ". فيها آية :

 فَاْستَِقْم َكَما أُِمْرتَ 

. هذا أمر  الكريم صلى هللا عليه وسلم نبينا" جاء إلى ت بقى على الطريق الصحيح كما أمرا األمر "".  فاستقم كما أمرت" 

. وا صدقيأن  . ال يمكن للبشر هم، ال يمكن ؟" هناكعلى حقكون نماذا لو كان لنا أن  " ون. الناس يعتقدون أنه سهل ويقول ثقيل

،  السيئ، الطريق آخر يسيرون على طريق.  عن الطريق الصحيح ويحرفهميفعل شيئا  الشيطان،  ون مستقيمينسيري مكما أنه

  . ن الطريق الصحيحع ونخروجي هم، ولكن . ليس على الطريق الصحيح هللا هالطريق الذي ال يريد

على هذا سنواصل بنجاح و الكريم صلى هللا عليه وسلم نبينامن  ت. تماما كما جاء إن شاء هللا على الطريق الصحيحطريقتنا 

أدبها ، ،  اتباع الشيخ واتباع الطريقة عليهمهذه الطريقة . أولئك الذين يتبعون  هذه الطريقة هي طريقة هللا.  ان شاء هللا النحو

 ينظفون،  الطريقة يتبعونالناس عامة .  والنبي تبع هللاأنها تال تتبع أي شخص كما  الطريقة. م تتبعه الطريقة لن.  وأساليبها

في  ينمقبول ويكونون،  باالحترام ونفظحيالعالم وفضل بين شعوب األ ونصبحي.  صبح إنسانا أفضلي، ويطهرونها ، نفسهم 

 . نظر هللا

يجعل نبينا الكريم وهذا  وسلمصلى هللا عليه نبينا الكريم  ةعلى طريق يكون ههذا الشخص يصبح مقبوال بين الناس أيضا ألن

 ماقة ليست مثليرطقال "هذه ال، إذا كذلك  . إن لم يكن بين الناس يزيد ولطفه،  هنور، ويزيد  راض عنه، يجعل هللا راض عنه 

 فرض .. انها ليست طريقة يجب أن تتبع  بأنه. ليس هناك مثل هذه القاعدة  "، بالطبع ال يوجد أي التزام سأغادر.  أريد

 : . قال تعالىايضا  واضحفرضا واضح وما ليس الفرض 

ُ نَْفًسا إِّالَّ ُوْسعََها  الَ يَُكلهُِّف اّلله

، أولئك الذين يمكن  . ومع ذلكفرضا ، ليس  ". لذلكا هللا النفس إال في حدود قدرته ال يحمل ". وسعهاال يكلف هللا نفسا إال " 

. الشخص يرتفع ليكون من بين أكثر  النخبة درجةالناس إلى  درجة عامة: من المقامات  إلى أعلى ونصليذلك  وافعليأن 

 .جودة  الناس

. في  مختار الحي. وهم يحاولون جاهدين أن يصبحوا  عضوا في مجلس القرية وااآلن بعض الناس يعملون بجد فقط ليكون

. في حين أن الشيء الحقيقي الذي يحتاج  جهدا ونظهري ونزاليال  ، ولكن البشر في هذا العالم ليس ذو قيمةشيء  هذا حين أن

. وبالتالي فإن  أعلى بكثير إنها.  حيعضوا في مجلس ال أن تكونمثل  تليس الطريقة.  هو اآلخرةألجله إلى أن يبذل جهدا 

، انه يحتاج  ، كما قلنا . ومع ذلك . مستواه مرتفع جدا هو مثل المسافة بين األرض والسماء وبينناالفرق بين الشخص العادي 

 . لن تتبعهالطريقة .  ريقةطالى اتباع ال



 

 

 

 

كون ت، يمكن أن  مزارعكون ت، هل يمكن أن زبال كون تتفعل ذلك". هل يمكن أن ظهر الطريق كما "ستفعل هذا وست الطريقة

. للطريقة شخص في أعلى وظيفة وال شيء يتغير كون ت، أو هل يمكن أن  كون أستاذا، يمكن أن تكون طبيبات، يمكن أن اراعي

. إذا  "، يحدث فرقاذاك  أنا هذا وأنا "مراكز مثل ، ال  الطريقة. في  ليس لها قيمة على اإلطالق المراكز الدنيوية. قشرة هذه 

"تركت وذهبت". هذا  ، ال يهم إذا قلتكذلك  . إن لم يكن . أنت شخص ذكيا جيد شيئاقد فعلت  تكون الطريقةت إلى يانضم

 الطريقةشيخ أو ال. إذا كان  . إذا كنت ترغب يمكنك البقاء وإذا كنت ترغب يمكنك الذهابلناس ل ها هللا، منح ، فرصةقسمة 

ن لديه أدنى حزن في ويك ن. ل إذا أحبوا الرحيل المريدين. يمكن لجميع طريقة ، فهو ليس شيخا وال  يغادر منعلى آسف ت

 . فارغوكل ما سوى هو .  مع هللا إنه.  أخرى بنفس الطريقةومرة  أحبواإذا  واأتيأن  هم. يمكن قلبه

" لشخص يملك كم هو سعيد . ال يمكنك أن تقول "سعيد كم هو .  محظوظفهو ، فإن الشخص الذي يدخل بهذه الطريقة  لذلك

؟ ماذا ؟ هل تأكل من الحالل  ظهر لهم الطريقأ. هل  سهمئيكنت ر " . سيسألونسيحاسب عليها وممتلكات دنيوية ألنه  أمالك

 . علق أهمية على اآلخرةالدنيوية ولكن  المراكز، ال تعلق أهمية كبيرة على  لذلك؟ " فعلت

نا عطا.  نا المالعطا.  نحن من هذا المجتمع " . ال يمكنك أن تقول تذهب إلى شخص ما لطلب شيء دنيوي، ال الطريقة في 

 ك .عمللن يتم و ستكون مهان، كذلك  . إن لم يكن عملكبويهتم  اعطاكقد . إن هللا هللا يطلبون من  لطريقةأهل افرص عمل ". 

 ونلدخي. أولئك الذين هم محظوظون  على أي حال ا الوقت هو آخر الزمانهذ.  لطريقةاهذه  ويرزقنا فهم قيمةيحفظنا هللا لهذا 

  ذاك ". ثلمومثل هذا  الطريقة" ينمن جميع األطراف قائل الطريقة. يهاجمون  شيطان 1001دخلون هناك . وعندما يالطريقة 

ليس ، ، سواء كانوا يعرفون أم ال  هللا. ألنه مع  ال يهتم على اإلطالق الطريقةمن و ةالحقيق أهلالشخص الذي هو واحد من 

"أولئك  يُقال.  هذه الطريقةلحياتهم  نيكرسوهللا  هم. أولئك الذين يريد . يمكنهم الهجوم بقدر ما يريدون يعلمأن هللا مهما طالما 

". لهذا  ولكن ال أحد يهتم أن يسأل بهذه الطريقةالكثير من األرواح تضيع  " ". يقولون ةالذين لديهم قلب يدخلون هذه الساح

 .انيا هو الشخص الذي هو قوي روح الطريقةالسبب الشخص الذي يدخل 

يكون حزينا ألن أحدهم قال هذا ال أن  ب على المرءجي،  . أوه اآلخرين كالم منالحزن ب ونال يشعرقوية المن روحانيتهم 

. الشكوك  الشكوك في قلب الشخص الوقت ستقع هذافي لنا؟"  حصل"ما الذي سي . يجب أن ال يفكروا أبدا وآخر قال ذلك

.  إلى أي شيء هأذن ال يديرأن  يجب هو في الطريقةهذا السبب من ل.  إيماننا هي لتقوية الطريقة. الطريقة ليست جيدة في 

. انهم ال مرتاحون . أولئك الذين هم مثل هذا  المشايخ ، مع النبي ومع . قلبه يجب أن يكون دائما مع هللا أن يكون مع هللا يجب

 .يتدمر حتى لو كان العالم ينهار أو العالم  نومتيه

يجب أن يكون في أذهان هذا .  للحزن داعيدمر في النهاية فال تس فالدنيا. لتعمر اآلخرة دمر وتل تقد خلق الدنياال يهتموا ألن يجب أن 

 ومن هللا التوفيق . . إن شاء هللا يبني آخرتنا. هللا  الحقيقي هو اآلخرةومكاننا ه الدنيا لن تدوم : هذ الناس

 الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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