
 

 

 مع المجتمع تأقلموا  

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 .

 كل ما يقوم.  المجتمع جانب إلى عليك أن تبقى المجتمع مع تكون عندما.  النبي حضرة وأمر هللا أمر إنه. أمر  هو الجماعة مع تكون أن

 ،شيئا أردت أن تفعل إذا".  أفضل بشكل ذلك أفعل أن أستطيع " ،ورأيك  كلتفكير وفقا أشياء تفعل ال. سويا  هتفعل أن يمكنك ، المجتمعبه 

 . نفسه رفعي أن الشخص على. ا جيد ئاشي تفعل أن تحاول حين فيتتم  الفائدة عديمة األشياء ألن" ؟ ال أم مناسب هو هل " ، سألا

 دخلوا ااذين ثواب وهناك ، اإلمام خلف تكون عندما الحسنات تكسب جماعةال مثل تماما.  الحسناتعلى  تحصل جماعةال إلى انضميت إذا

 .لفكرك  وفقا الصوت رفع خالل من أفضل أشياء تفعل انك عتقدت ال.  الجماعة واودخل الطريقة

 محالت هناك تكن لم ، األيام تلك في.  طاحونة هناك كان مرة ذات. جميلة  قصة وهناك ، مراتعدة  ذلك قال قدس هللا سره الشيخ موالنا

 المطحنة، في ونطحني ، طاحونةال إلى يذهبون ، القمح يأخذون الطحين يقومون بتحضير كانوا الذين أولئك.  اليوم مثل األسواق أو البقالة

ه جعلا ،ه طحنوا باذه.  هذا خذ ، بني يا " األحدب قالت له والدة.  حدب الديهم المملكة تلك في الفقراء من اثنين هناك كان. ون عودوي

 أو باالخر يحبون. ايضا  العزلة يحبون والجن.  الماضي في ةبعيدكانت  طواحينال ، بالطبع.  مساءال قريبالوقت  كان. " واعده ، دقيق

.  تتحرك األرض كانت.  الداخل في ضجيج هناك كان ولكن. ة مغلق اأنه ورأى المساء بيقر ذهب.  المطاحن مثل ةدمراألماكن الم

 األربعاء ليلة كان ، الذكر يقيمون جدهمو.  همعلي تعرفي لم ، عرفهمي ولم نظر...  والذكر ، الرقص ،القصائد  ،الدف  ، الموسيقية اآلالت

 صباحال طلع عندما.  الصباح حتى نوم دون من بقي.  هميلا انضم وهكذا ... " األربعاء ، األربعاء إنه.  األربعاء ، األربعاء يوم إنه "

 الجن هللا أعطى. " ظهره على بةحدال هذه من نتخلص دعونا. نا مع جنب إلى جنبا وبقي الصباح حتى معنا جدا هذا تعب آدم ابن"  ، واقال

 ماذا" سألو صديقهنظر . دياره  إلى وعاد األرضوقع على  ثم. ووقف مستقيما  ظهره أزالوا الحدبة عن.  مختلفة معرفتهم. منفصل  علم

 ". كمكافأة أزالوها عن ظهري.  معهم وذهبت ، هناك جن يوجد كان " له أوضح" حدث؟

 ليس إنه " قال..."  األربعاء ، األربعاء يوم إنه " ،الشيء  نفس يقولون همجدو.  الليلة تلك في هناك إلى ذهب الفور على الثاني الشخص

 الشخص تسبب هذا " قالوا.  صباححتى ال معه حاولوايقول الخميس . .  االربعاء قالوا مالك".  الخميس إنه الخميس قال.  اليوم االربعاء

قدس هللا  الشيخ موالنا حضرة قصة هي هذه! ذو حدبتين  وأصبح هرهظ على وهاوضع الحدبة التي أزالوها من صديقه. "  صداعبال لنا

 .جيدة  ونصيحة درس نها. اعلى هللا مقامه  ،سره 

 يمكنك أن. ابقى معهم  ، المجتمع في كنت إذا.  هللا شاءإن  اآلخرين تصيب ال.  نفسهل المرض ويجلب الخير فعل محاوال يضر شخص

 أن الجيد من يكون لن فإنه ، ذلك ومع.  شيء ال ذاه" ؟ ال أو هذا نفعل أن بجب هل" ، سألن أن من األدب.  شيء هناك كان إذا تسأل

 . هناك شيخال من أعلى نفسك جعلت ؟ جيدة تكون ال لماذا. االستشارة  أو السؤال دونب لرأيك وفقا شيئا تفعل

 موالنا أنه بتصرف رأينا ثم. آلرائهم  وفقا األشياء بعض وافعل.  مرة من أكثر قدس هللا سره الشيخموالنا  حول صغيرة مجتمعات شاهدنا

 ما.  أيضا قدس هللا سره الشيخ موالنا على اعترضوا الحق وقت في. كانوا يعترضون  أنهم رىت.  هناك من غادروا قدس هللا سره الشيخ

 ال ابقى معهم . ، جماعةال في تكون عندما.  مهم األمر السبب هذال.  هناك عن مفصله قدس هللا سره هو الذي  الشيخموالنا  ان يدركوه لم

 متروك األمر كان إذا. آلرائهم  وفقا ،"وأفضل جماال أكثر دعوني أجعل هذه الطريقة" يرددون الناس من كثيرال. ألفكارك  وفقا شيئا تفعل

 . الفاتحة ومن هللا التوفيق . . ابه القيام ونتريد التي األشياء عن اسألوا ، السبب هذال.  اإلطالق علىالطريقة  تركت   لن ، لكم
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