
 

 

    

	ابوابنا مفتوحة للجمیع

 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

.  . ھذا ھو باب هللا سمح لھمنال  بحیث، الینا أمام أي شخص یأتي  عوائق. لیس لدینا أي  النقشبندیة ، مفتوحة للجمیع الطریقة ، طریقتنا
 ، . حقیقة من یأتيبكل تقبل س ." لجمیعل بلغ ذلك نبینا الكریم "ل وجل. قال هللا عز  ھو على ھذا النحو األمر.  لمن یأتي مفتوح

 َعاتَبَنِي َربِّي

قبل بھ یلماذا لم لي ". وكشفت السورة  وجلهللا عز  " أھال بكل من یرسلھ یقول. صلى هللا علیھ وسلم نبینا الكریم  یقول"  عاتبني ربي" 
 : االھتمامظھر لھ الكثیر من یأو لم 

﴾ أَن َجاءهُ اْألَْعَمى١َعبََس َوتََولَّى ﴿  

قریش كفار مع  یتحدث. عندما كان نبینا الكریم  ، ألن جاء إلیھ رجل أعمى [مقاطعا]وتولى النبي عبس "  عبس وتولى أن جاءه األعمى" 
ناقش تی كاننبینا الكریم  أن . في حین شیئا. یرید أن یسأل  كان ولكن جاء شخص أعمى صحابيھم ، نسیت تماما أي في محاولة لجلب

 صلى هللا علیھ وسلم .نبینا الكریم  وجل عاتبهللا عز و تجاھلھ،  نیأتوألن الكثیر من الناس  ، معھم

لذلك ال نملك . " ھال وسھال بكأ أھال وسھال بمن خاطبني هللا عز وجل من أجلھ . " ، فإن نبینا الكریم یقولیأتي ھذا السبب في كل مرة ل
 يسیأت من.  . ھذا ھو باب هللاال یمكننا التمسك بھم ، كل من یغادر . مرحب بھ ، الجمیع كل من یأتي . اآلخرل وقبعدم وقبول ھذا ب الحق

 ومن سیرحل سیرحل . ،  سیبقى سیبقىمن ،  یأتيس

كما كذا وكذا ".  إنھم، ون ھم فاسقإن؟  ھؤالء الناسب یقبلأن  قدس هللا سرهالشیخ  لموالناكیف یمكن  " . یقولون ثم ھناك مسألة أخرىومن 
. ولكن ھذا ال یعني أننا نتقاسم نفس األفكار  أي شخص نطرد. ال  أتيیأن  ھیمكن كل من یرید أن یأتي.  یغلق ولن، بابنا ھو باب هللا  قلنا

، إذا كان  . ومع ذلك . یأتي الجمیع جمیعا یأتون.  أیضاالیھود تي یأ.  ن أیضاوأتي الزرادشتیی.  المسیحیون أیضا یأتي.  مع كل من یأتي
 .ؤوا جا مصبح زرادشتیة أو بوذیة لمجرد أنھنلن .  زرادشتیة، ھذا ال یعني أننا أصبحنا أیضا  یھودي أو زرادشتي الشخص الذي یأتي

نبینا  زمن ذمن المسلمین انتشاركیفیة فلیھتموا ب ."ذاك "جاء ھذا وجاء  القول. ھناك أولئك الذین یرفضون  أیضا مسألة مھمة هھذ،  لذلك
، وبكى  دفن ابنتھ عندما كان مشركا	رضي هللا عنھعمر  سیدناكفار . حتى مشركین و. كانوا جمیعا ین مسلم لم یكونوا كلھمنھم أل .الكریم 

 !، قدموا ویا لھ من قدوم  ؟ ھناك نبینا الكریم لمجرد أنھ كافر ھل یمكن لشخص أن ال یقترب من.  لبقیة حیاتھ

صناف ، جمیع أ كما قلنا.  على الفور أن تتوسوسجید ال من لیس.  عقولھم قلیال تشغیلبحاجة إلى  إنھم.  تفكیر قلیالللن وحتاج المسلمی
الناس الذین یأتون بحثا عن الطریق  نطرد. نحن ال  للجمیع ةمفتوح وھي إنھا طریقة النبي.  واضحة تنا. الحمد : طریق الناس یأتون

 أماكن محددة یمكنك الحضور الیھا. . ھناك وقت في المستقبل. ھناك  ساعةطوال األربعة وعشرین  أن تأتي ك، ال یمكنبالطبع .  الصحیح
باألمر  لیس ذا. ھ الباب في منتصف اللیل ونویطرق ونیأت نء الذیایذك. ھناك بعض األ ساعةطوال األربعة وعشرین ال یمكن أن یكون 

 الجید .

 



 

 

 

 

.  كبقبل نلن  لیس ھناك شيء مثل " عندنا. رأسنا . كل شخص لدیھ مكان على بأدب عندما یأتون  مرحب بھم. الناس  ھناك وقت لذلك
 سیدعون،  الدعوةب للقیامھذا الباب لھم  ناغلقأ. إذا  ولكن حتى للكفار ینمؤمنالو ینمسلملل، بابنا مفتوح لیس فقط  كما قلنا "! تذھب ألن

 . یوم القیامة علینا

ھذا السبب ل،  ناقبلیلم ،  . أغلق ھذا الرجل الباب علینا هللا طریقعن  بحثا، للھدایة  القد ذھبنا إلى ھناك طلب "قالوا إذا  تصبح مسؤوالس
قول لھم ت، علیك أن  شخص یطلب منك شیئا ت وجاء الیكنسیحتى لو  الحقیقة. في  ھذا العمل وتنسىتتورط  ثم الومن  "! ذاكھ اصبحنا

. سیكون قادرا  الشخص ذاكذھب إلى إ، ولكن یا أخي ال أعرف  " لھم الطریق قائال علیك أن تظھر،  عرفت. وإذا كنت ال  ما تعرفھ
 على مساعدتك بشكل أفضل ".

ھذا ن فقط أل ةالطریق هترك ھذنلن  ."اریدھا اآلن ال و، ھا اآلن أرید مثل " . ال یوجد شيء ، لیست لعبة على ھذا النحو يھذه الطریقة ھ
، إن شاء هللا للفترة التي حددھا لنا ، نا بذلك هللا كلفأن طالما هللا  في سبیلمواصلة ھذا الطریق نوینا .  . إنھا وصیة باإلھانة شعرواأو ذاك 

 الصالحین نكون مع نرجو أن). ینمسلم واصبحلی( للھدایة، الذین سیأتون الصالحین رسل لنا ی. هللا  . بابنا مفتوح للجمیع حتى نھایة حیاتنا
 ومن هللا التوفیق . . إن شاء هللا صلى هللا علیھ وسلملنبي طریقة انا ت، طریق جمیلةالجیدة والطریقة ال. دعونا نظھر  شاء هللاإن 

	الفاتحة .
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