
 

 

    

	أھال وسھال بالجمیع

 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

تحدث یكل شخص یمكن أن یسروا وال تعسروا ".  صلى هللا علیھ وسلم "نبینا الكریم ". یقول  مقال لكل مقام "المشایخ قال 
. الناس یفترضون أن یكونوا مسلمین، الطریقة، ناھیك عن  . ھناك الكثیر من الناس الذین ال یعرفون اإلسالم على نحو مختلف

 . لكنھم ال یعرفون شیئا بینما یدعون أنھم مسلمون

تقدم لھم شیئا  یجب أن. العبادة مزید عن األخالق اإلسالمیة وفضول لمعرفة البعلى شخص یأتي  قاسیان كتال  یُقال،  ومع ذلك
 . القیام بھ ھمفشیئا بقدر ما یمكن

، والكثیر الكثیر الذي یتعین القیام بھ ألولئك الذین ھم أكثر استعدادا والذین كانوا على ھذا  ھناك المزید لتقدمھ ، ومع ذلك
" یسروا وال الكریم  نبینا. ال تجبرھم على ذلك ". یقول  یمكن للناس أن یفعلوا بقدر ما یریدون . " النحو لفترة من الوقت

 نبي الكریم، یقول ال ". مھما كان لك أن تتكلم یتحملوا. ال تقدم أكثر مما یمكن أن ون طیعستیدعھم یفعلون بقدر ما تعسروا ". 
 ." تحدث وفقا لذلكلذلك  مجلسفي كل بھ " ھناك موضوع للتحدث 

قول لھم بدءا من علیك ان ت،  ، إذا كانوا ال یعرفون أي شيءكذلك  . إن لم یكن یمكنك تعلیم الناس أكثر حول ما یعرفونھ
أن ، فإن بعض الناس یعتقدون  . ومع ذلك الشیخموالنا تعالیم ب یقومون بتنفیذكل إخواننا وأخواتنا الحمد : . األساسیات 

 أنھم مئة بالمئة صوفیین .ھؤالء الناس  ونریھذا السبب ال ل!  لم یكن یعرف أي شيء قدس هللا سرهالشیخ موالنا أو  طریقتنا
الشیخ أخذ ھؤالء الناس من الصفر ونقلھم إلى  موالنا الحمد :، ولكن  الشیخ لفظیا وانتقدهموالنا كثیر من الناس ھاجموا ال

 . الناس كالملبعض  تسمع، ال  . لذلك ھذا ھو المھم ظاھریا ومعنویا . إنھم في أعلى المقامات. أعلى المقامات 

. نحن  هللا النتیجة دائما جیدةإن شاء . ة مھمالالنتیجة ھي .  مختلف تربیتھم وارشادھم. وأدب ، كل شخص لدیھ طریقة  بالطبع
بعض یرید ال.  لجمیع وفقا الستعدادھملیرسل  عز وجل. هللا  ، ولكنھم یحبون ال نتدخل إذا كان اآلخرون یفعلون كما یحلو لھم

ھذا حیث ان ، ھذه الطریقة على على اتخاذھم خطوة  نشكر هللا. نھم ذلك ال یمكاآلخرون . ما یریدون  وافعلیأكثر ویمكن أن 
 . ذلك الباب إن شاء هللا قدمھم عند. یصلون إلى أماكن مرتفعة بمجرد أن یضعوا  أیضا مفید جدا

". وھذا  هللا إال ال إلھلقد أرسلت إلى الناس لكي یقولوا  " یقول الكریم ونبینا.  الذین یأتونب رحبواالشیخ  موالنا ، یقول لذلك
دي عنلیس  " األوالد. یقول  لنا كثیرا في ھذه األیام ئھذا ھو فائدة كبیرة ألننا نسمع األشیاء التي تسی . حتى یعني األضعف

 حزن عندما نسمع ھذا.نشعر بال. نحن حقا  ، ال یمكن أن یكون ھناك شيء أكثر سوءا من ھذا . حسنا الدینب یقبلون"، وال  دین

  هللا المرء یقول  دع ، كما یقول " ، ملیون في المئة صحیحعلى انھ مئة بالمئة شیخ اللموالنا الجمیل ا الكالم ، نرى ھذ لذلك
 تتحمل،  علیك عندما یأتي شخص الحمل. ال تدعھم یھربون ،  ذلك أیضا أنكروامرة واحدة والباقي سیأتي ". ولكن اآلن إن 

 .ویھربون كل شيء ، 

 



 

 

 

 

. ھناك بعض  الناس یقولون "هللا". ھذا شيء مھم وا. دعكریم ال نبینا كما قال" هللا  إال ال إلھ " جعلھم یقولونإن شاء هللا نحن نحاول 
هللا  .هللا ال قدر .  یھربون من الدین ون الناسعندما یجعل الحمل یقع علیھم. ثم كذا وكذا  ونویقول ةبدعلطات اإلسالمیة التي تقول أنھا الس

 ومن هللا التوفیق .  . إن شاء هللا ھمإیمان وافقدیال نرجو أن . الشیطان من  ینآمن واألوالد،  ، أمة اإلسالم حفظ ھذه األمةی

	الفاتحة .
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