الطريقة
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 .
طريقتنا مباركة  .كل من يدخلها ينال البركة بإذن هللا  .هذه هي طريقة هللا عز وجل ورسوله صلى هللا عليه وسلم  .ال يمكن ألي شخص
إعطاء قيمة لها  ،وإدراك أهميتها  ،ومعظمهم قد ال يتوجهون إليها  .لقد أظهر هللا الطريقة لبعض الناس وقدّر لهم أن يكونوا في الطريقة ،
لكن هذه الطريقة هي طريقة اإلمتحان .
تظهر كل أنواع اإلمتحانات  .قد يزعجك البعض مباشرة [ ،أو] قد يأتي اإلمتحان مباشرة من أولئك الذين هم معك  .القول "أنا أفضل" أو
"أنت أفضل" هو خطأ  .في الحقيقة  ،هذه طريقة محو الذات  ،واألنانية  ،والقضاء على العادات السيئة  ،والتربية  .هذه الطريقة تمثل
النبي صلى هللا عليه وسلم  .يقول النبي صلى هللا عليه وسلم " المسلمون إخوة " .أهل الطريقة يجب عليهم رعاية األخوة أكثر  .مأمورون
بمحبة بعضنا البعض  .هذا أمر  ،بالطبع  ،ليس رغبة .
هناك أوامر لل مسلم  ،بحيث يزيد إسالمه  ،ويزيد إيمانه  .عليه أن يتمسك بهذه األوامر  .يجب عليه أن ال يفعل الشر  .إذا وصلوا إلى
الطريقة  ،يسألون " متى سيفتح علينا حتى ترتفع مرتبتنا ؟" إذا نظرت الى الطريقة من هذه الزاوية  ،ال تقترب  ،ال تدخل الطريقة ! هذه
ليست مدرسة بحيث يمكنك النقل من شخص آخر لتترقى  .ال يوجد شيء مثل هذا هنا  .عندما تأتي الى هنا  ،ستسلم  .سواء كنت صعدت
أم ال  ،فهذا ليس من شأنك  .مهمتك هي أن تكون صالحا وأن تفعل ما يُطلب منك  .هذا هو واجبك  .عندما تتضايق بشأن ما إذا كنت
تتقدم أم ال  ،فإن شيطان يوسوس لك باستمرار  .يفعل هذا للتأكد من أن ما تفعله يذهب سدى .
الطريقة جميلة  ،ولكنها تحتوي الكثير من اإلمتحانات  .هللا يحفظنا خالل هذه اإلمتحانات ! وأن ال نطيع نفسنا  ،إن شاء هللا  .ومن هللا
التوفيق .
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