المظهر الخارجي
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  .أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم  .الصالة والسالم على رسولنا
محمد سيد األولين واآلخرين  .مدد يا رسول هللا  ،مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا  ،مدد يا مشايخنا  ،شيخ عبد هللا الفائز
الداغستاني  ،شيخ محمد ناظم الحقاني  ،دستور  .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .
كرم هللا عز وجل بني آدم  .بالنظر إلى هذه الصفات  ،من الضروري إظهار االحترام للناس لكي يأتوا إلى طريق هللا  .عندما يأتي المرء
ً
إلى الطريقة  ،يصبح من الممكن له أن يكون كامال ً  .كل شخص لديه طريق  ،طريقة يتعامل بها مع األشياء  ،طريقة يتحدث بها  .كل
شخص لديه أسلوبه الخاص  ،وبالتالي يمكن االقتراب منه .
بعد رؤية العمامة والجبة  ،بعض األشخاص  ،ليس فقط ال يتحدثون  ،بل يهربون منك .أو ربما يكون هناك آخرون يرتدون مالبس مثلهم،
و عندما يقترب هؤالء الناس منهم  ،يبدؤون في التحدث إليهم تدريجيا ً  .من خالل فهم هذه الوسائل  ،يدخلون في الطريقة  ،ومن ثم يصبح
مفيدًا لهم وللذين أحضروا الرسالة  .لذلك أحيانًا عندما تحدث بعض المواقف  ،من ليس لديهم علم يسألون " كيف حدث هذا؟" يختلفون .
ليس الغرض من هذه المسألة هو [وضع نوع معين من المالبس] علينا  ،ولكن قد يكون ذلك وسيلة للوصول إلى الجميع  .قد ال تتطابق
فر اآلخرون منه .
مالبسه مع السنة  ،قد يرتدي مالبس عادية  ،لكنه قد يكون أكثر فائدة من الشخص الذي يرتدي مالبس السنة  ،إذا َّ
علينا التعامل مع األمور عن علم  .يجب على المرء أن ال يحكم على اآلخرين من خالل مظهرهم ويقول "هذا الشخص ال فائدة منه " .إن
النظر إلى المظهر فقط  ،والخداع به  ،يأتي من عدم وجود علم  .يجب على المرء أن يعتبر الجميع أفضل منه  .يجب أن تشكر هللا أن
اآلخرين قادرون على فعل ما ال تستطيع فعله  ،ألن الحسد غير مقبول  .على العكس من ذلك  ،فكلما ازدادت خدمة هللا وخدمة النبي
ضا [ ،لكن] إذا
صلى هللا عليه وسلم  ،كان ذلك أفضل لنا جمي ًعا  .من الضروري أن تحبه [ ،وبعد ذلك] يعطي هللا األجر لذلك الشخص أي ً
كنت تحسد  ،تصبح مثل الشيطان " .أنا أفضل منه"" .أرتدي لباس أفضل " " .اصلي أكثر  - "...هللا أعلم من يصلي أكثر  .األسرار
معروفة عند هللا عز وجل  ،لذلك اعتبر اآلخرين أفضل منك .
يجب على المرء أن يقول " لو لم يعينني هللا  ،لما أرتديت ما اراده  .هذا فض ٌل من هللا  ،وليس إرادتي  .لو لم تكن إرادته  ،لما تمكنت من
صا وأهنته  ،سيحدث لك نفس الشيء ".
فعل ذلك بمفردي "  .لذلك ال تحاول انتقاد الناس  .قال النبي صلى هللا عليه وسلم " إذا انتقدت شخ ً
حفظنا هللا ! هللا يهدينا جميعا  .نرجو أن تكون أمة محمد على الطريق الصحيح ! هللا يحفظهم  ،إن شاء هللا  .ومن هللا التوفيق .
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