
 

 

    

	الطریقة المجتمعات خارج

 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

نبینا الكریم ب متصلة الطریقة، ألن مع الشیطان بالتأكید تنتھي  الطریقة. المجتمعات خارج  ، مكان جید تجمع جید يھ الطریقة
 واكونیعلى حق أو یمكن أن  واكونی. یمكن أن  مرة أخرى جزء من ھذا العالم وذاكوھذا   جماعاتال. أتي من نبینا الكریم تو

 . الناس ویخاطبون نفس على حق والیس ٪99،  . ومع ذلكین خاطئ

، أسرھم وكل شيء.  أنفسھم وندمریالشخص.  یدمر. وھذا  أخرى جماعات تركض خلفعلى الفور وقة یرطحب التال  النفس
لطریقة یجب ، فإن اطبعا . ومؤسس على الطریقة ، یجب أن یكون بالتأكید على طریق هللا  جید ، إذا كان لیكون مجتمع لذلك

"كیف نفعل  . ولكن إذا سألت من أجل المصلحة الذاتیة الطریقة، ھم أیضا یستخدمون  . اآلن أیضا أن تأتي من مصدر حقیقي
یمكنني  " . ومع ذلك إذا قلت ص الطریق الصحیحلشخلالشخص الذي یرید ذلك بصدق ویظھر ذلك؟" یعطي هللا وفقا لقلب 
 . ك إلى أماكن أخرىرسلیس عندھا " الحصول على فائدة من ھذا

علم ت الطریقة للتربیة .. والمرشد  الطریقة يھ التربیة. والشيء الوحید القادر على  لشروالنفس اعتادت على ا.  لشرا على البشر اعتاد
على جمیعا  یثبتنا، هللا  لذلك.  ن ال یعلمون الخیر وال شيء سوى الضررو. اآلخرالتھذیب علم ت.  والجمال، األدب ،  جمیع أنواع الخیر

جمع ال. یمكن أن یحاولوا بقدر ما یریدون من أجل ھذه الدنیا . واآلخرون  ألن عملنا مع اآلخرةه الدنیا . وال عالقة لنا بھذذه الطریقة ھ
 ومن هللا التوفیق .  . آلخرة إن شاء هللابا نرجو أن نكون مشغولین. ذلك  من دةئفاال  لكنھذه الدنیا ومن 

	الفاتحة .
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