
 
 
 
 

 
  

 

 الطريقة الصوفية
 

 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
 

 طريقة ا. يطلق عليهنجاسة هذه الدنيا من  المرءتطهير  يه ةالصوفي ة. الطريقهي لتربية النفس  ، الصوفية ةطريقالال شيء يشبه 
صلى هللا عليه النبي  ةطريق يه ه. هذ أولئك الذين بلغوا مرحلة النضج على طريق الدين ةوبالتالي ، فإن الصوفية هي طريق التزكية .

 . وسلم
 

. إذا سمعوا  مدحهمسعداء للغاية عندما يتم  يكونون . مدحهميحبون أن يتم  ، . أحيانا يرغب الناس في سماع كلمات جميلةة سهل تليس
. األمران كالهما سواسية بالنسة له .  ليس في الصوفية اكنت ..." هذ هكذا " مشتكينيقولون  ، يقاتلون،  ويردونينزعجون كلمة سيئة ، 

من  من الترابخذ كفًا مليئًا  " صلى هللا عليه وسلم. يقول النبي  مدحك، عندما يتم  ا؟ لن تكون سعيد كيف. يجب ان ال تطيقه نفسه 
هذا أن . عليك أن تعرف  زعجيأو كالما سيئا ن يقول عنك م". ال تغضب م ، حتى ال يمدحك ثانية مدحكعلى وجه من  ارمهاألرض ، 

 . الصوفية يه ه. هذ نفسك لتربية
 

المغفرة . من ناحية أخرى ، كان يطلب  جة أنهم في بعض األحيان كانوا يرمونه قتيالً لدر ئالبسطامي بشكل سي ابا يزيدسيدنا  عاملوالقد 
الكثير من الخير". هذا أمر جيد للناس العاديين ، لكن بالنسبة  ونكسبيس معرفوا أنه لوكانوا سيقتلونني ،  ما فعلوه ، " بعكسويقول  لهم

. نحن يربي نفوسنا أن  عز وجلهللا نرجو من  . يما إذا كانوا محبوبين أو ملعونينالصوفية يجب أن يكونوا غير مبالين ف ةالطريق ألهل
 . من هللا التوفيقو . . هللا ال يهيننا ، إن شاء هللاحالنا فقط نعرف 

 
 الفاتحة .
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