
 

 

    

 في الطريقة براعةهناك 

 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

فعل أشياء أفضل من يحتاج الى  ةطريقال. الشخص في  فعل األشياء الجميلةقصود من األدب المة األدب . طريق يه الطريقة

والتفاعل مع الناس.  الملبسفعل كل شيء جيد. يحتاج المرء أن يكون أفضل في يحاول أن ي. يحتاج المرء أن  الشخص العادي

 . يحتاج أن يأخذ إذن،  فعل شيئا للناسيأن  يريد المرءعندما 

 األدب، فمن  . وبالتالي رغب في ذلكي، ولكن الشخص اآلخر قد ال لرأيهم أحيانا الناس يعتقدون أنهم يفعلون جيدا وفقا 

يمكن ان يكون لدى .  هذا مثال،  . هنا فوق سجادة الصالة عطرتصب أن  اءالذك من ليس.  ريد القيام بهعن شيء ت ستئذاناإل

 . الشخص اآلخر تؤذي ك، ولكن شيء عظيمتقوم ب بأنك. تفكر  الى ذلك ماوحساسية  اإلنسان

،  عتقد أنه أمر جيدوت. فعلت شيئا  الغباء. نحن بحاجة للهروب من الطريقة . هناك براعة في ة مطلوب أن البراعةما نريد قوله 

 .العطر فقط بالنسبة لقضية وال نقول . نحن نعطي هذا كمثال  فعل الخيرفعلت خطأ ما أثناء محاولة  كولكن

.  هذا أسوأ شيء" موالنا الشيخ قال ذلك ". لقد سمعنا في اآلونة األخيرة أن البعض جعل اآلخرين يفعلون ما يريدون بالقول 

. " . قال ذلك الشيخ يريد ذلكموالنا "بالقول حول هذا الموضوع موالنا الشيخ معرفة  دونبالجميع يفعلون ما يريدون  ونجعلي

 . . هذا غير مناسب ، أو ألنفسهم ، الشر  يهم ما إذا كان من أجل الخيرال

 عليك أن.  على الحصول على أي فائدة. وإال فإنك لن تكون قادرا  . نحن بحاجة للحفاظ على األخالقة طريقالهناك أدب في 

ؤذي يولم يكن يريد أن  رائعشخص ذا ككان ه هأن طالماكمثال  قدس هللا سرهالشيخ موالنا  عليك ان تأخذ.  للغاية بلطفر تفك

 . إلى هذا عليهم أن ينتبهوا ةطريقال انضموا الىجميع الناس الذين و أنتم.  الناس

ناس أو مع الثم تكون وقحا ومن أن تؤدي العبادة  ك. ال يمكن بادة فقطبالعكون تال يمكن أن  النفستربية . علينا ان نربي نفسنا 

عالقات جيدة مع  علينا ان نقيم.  عالقات جيدة مع الناس اقامة، يعني  تفاعلالدين هو  المعاملة ".الدين  "يُقال .  تزعج الناس

 ومن هللا التوفيق . . إن شاء هللا الجمال براعة وهذاه الكل هذ يرزقنا. هللا  الناس

 الفاتحة .
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