
 

 

 

 حكمة طريقتنا

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

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

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

 ونأتي يأتون الذين أولئك.  مفتوحة ابوابنا.  هب رحبم ،كل من يأتي . نهج موالنا الشيخ قدس هللا سره  على نزال ال.  للجميع مفتوح بابنا

 . لهم متروك واألمر ،يريدون  ال الذينو ،ون ستفيديس االستفادة في يرغبون الذين أولئك.  أفكارهمب

 أسبابب يأتون الناس. عليه الصالة والسالم  الكريم نبينا وبيًنها ،بها  أمر ،التي قالها  ةوالطريق عز وجل هللا إنها طريقة.  واضحة ناتطريق

 ولكن ،ا مهم ليس هذا.  يحبون الالذين و يحبون الذين أولئك يرضى عن هللا ."يكرهونك  وال يحبونك ال " بعضال عن يقولون.  مختلفة

. كما يريد  نكونيريدنا  أو ما يريد قولأن ن نايحب أو يأتيالذي  شخصال لكيفية وفقا ريً نتغ ال نحن.  الجميع هيعلم أن يجب مهم شيء هناك

 . أنفسنا عن مسؤولون نحن

.  تربطنا المعنا و تتعارض التي يقومون بها أعمالهم.  يريدون كما أو لهم يحلو كما ونيفعل الجميع ، األيام هذه في.  الدين في إكراه هناك

 على الحصول ارادوا إذا.  همب نرحب ،كل من يأتي  ولكن. الشريعة  قولهت وما ، الكريم نبينا طريقة ، هللا طريقة.  واضحة ناتطريق

 والطريق الحق يعرفوافل.  يأتي أن له بالنسبة جيد مرأل انه ." قادم وذاك قادم هذا " ،وا يقول ال عليهم أن.  أنفسهم يعرفونو ،م حصته

 الطريقة هي هذه. سنتبعهم  أننا أو ذلك وسيتم ويقول يأتي شخص أي ان مثل شيء هناك ليس.  ذلك وشرح تعليم هو واجبنا.  الصحيح

سنة نبينا  ، الكريم القرآن ، الشريعة ، هللا مع يتعارض شيء أي يظهر لم الشيخموالنا  حضرة. قدس هللا سره  الشيخ موالنا أبداها التي

 . هللا شاء إن الذي بيًنه الطريق نواصل نحنالكريم عليه الصالة والسالم . 

 ، يأتون.  هللا ضيف هو يأتي الذي الضيف.  بالتأكيد سيحدث ذلكأن  مثل قاعدة توجد ال.  واسع نطاق على تختلف ونظرتهم الناس ذكاء

أن  طالما. أظهرها  التي والطريقة قدس هللا سره الشيخبهمة موالنا  شيئا يفعلون هلل شكرا ، أخرى مرة.  ذلك أرادوا إذا ويبقون ،يرون 

 الطريقة . هذه حكمة هي هذه.  ذرةمقدار  كان لو حتىهم تفيد ، يأتون عندماعاطفة  هناك

 ينتقد أن يجب أحد ال.  الناس هؤالء على وفضله هللا نظر ، هناك الىقدومهم  بمجرد". تعال" ، أيضايقول  الرومي الدين جالل حضرة

ال داعي للذين .  جميعا لنا بالنسبة صحيحهذا .  شيء أسوأ النفس هي. الى نفسهم  وانظري أن يجب الجميع.  يذهب أو يأتي شخص أي

 التوفيق .ومن هللا  .يرضى عنكم  هللا.  آخر شيء أي إلى وانظري أنينظرون الى أنفسهم 

 . الفاتحة
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