
 
 
 
 

 
  

 

 الغرض من الطريقة
 

 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
 

 هاال يريد ولكن،  ة. الشخص الذي يأتي إلى الطريقكاملين ، ]لتعليمنا[ أن نكون أشخاًصا أفضل ، لكي نظهر  األدبطريقتنا هي لتعليم 
صلى هللا رأينا الصحابة ، الرسول الكريم  . رأينا هذا أو ذاك " يأتون لبضعة أيام ويقولون. فائدة بال  يكون موجوداالحقيقي ،  الغرضه

هذه ليست وفقا لواجبات طريقتنا ، وال !  يتنافسون مع بعضهم البعض "الشيخ ، وتحدثنا معه ... مقامعليه وسلم ، تحدثنا إليه ، ذهبنا إلى 
وزن لهذا داعي إلعطاء ]أي[ . ال  . يمكن أن يكون مرض عقلي أو خداع هذا مرض الحقيقة. في  أوامر طريقتنا ، ال شيء من هذا القبيل

 . النوع من الناس
 

.  أنه هو هذا أو ذاكبنفس المرء الذي يخرج ويدعي  ا. ال عالقة لهتربي نفس المرء  ا. إنه طريقتنا مفتوحة ، ]و[ تتوافق مع الشريعة
شيطان إلى األرض ، الطرقه ي،  ة! بمجرد أن يأخذ المرء خطوة إلى الطريق األمر هذامن الضروري أن نكون حذرين حول لذلك ، 

بعد أي شخص األدب ! والشيخ ال ي  ! طريقتنا هي عن  . هذا ال يمكن أن يكونة يفعل هؤالء األشخاص ما هو غير موجود في الطريقو
دت لكن إذا ذهبت إلى مكان آخر ثم ع  يطرد أي شخص ،. فالشيخ ال أولئك الذين يغادرونويودع يأتي ، فهو يرحب بجميع القادمين ، 

. ترسل رسالة ، تفعل هذا أو ذاك ، شخص آخر يفعل شيئًا ... الناس ليس  . هذا ليس مكانًا كما تعتقد ]ذهابًا وإيابًا[ ، فهذا غير مقبول
هللا ، الباب  ه. لمن يرسل القلوبت عنى بشؤون  طريقتنا.  كون للشرطةت. يش . إنهم يقدمون شكاوى إلى الحكومةة لديهم فكرة عن الطريق

 . يحب ذلك الوقت ]معنا[ ، فإن هللا يرسله إلى مكان آخر لم. إذا  مفتوح
 

. ليس لدينا  . وهذا ضروري بشكل خاص ألولئك الذين ليس لديهم معرفة بالطريقةاألمر  لذلك من الضروري أن نكون حذرين من هذا
. أي شخص ال يحب هذا ، يجب أن  . يجب أن يكونوا حذرين ، رغم أن ذلك ليس ما يفضله الجميع وقت للرد على الرسائل المرسلة إلينا

يجب على . إذا لم يكن كذلك ،  . نحن ال نتجاهل أحداً ، لكن ال ينبغي ألحد أن يأتي إال إذا كان هناك ميل نحونا يذهب حيث يميل قلبه
 . . إذا كان معنا ، فال بأس أن يذهبعليه ا كان قلب الشخص ، يجب . نحاول أن نقول أنه أينم لمرء أن يذهبا

 
حيثما يشتكي المرء أو ال يحب شيئًا ، سيظهر هللا  لكافعل ذلك أو بهذه الطريقة!" لذ . ال يمكنك أن تقول للشيخ " كما يريد الشيخ ةطريقال

. من  الشيخ بكل شيءموالنا . أخبرنا  كان هناك الكثير من الناس ، قدس هللا سرهالشيخ موالنا . خالل حياة  طريقًا لمغادرة هذا الشخص
. على الرغم من كونه ضاًرا لآلخرين ، إال أن  لضرورةل. هو صبور  لكن الشيخ صبور معهموهو أو من ليس كذلك ، يعرف الشيخ ، 

.  وهذا أيًضا واجب -تهم هي تنفير الناس . على ما يبدو ، فإن وظيف أنفسهم من تلقاءإلى أن يبتعد هؤالء األشخاص  ، الشيخ صبور
 . من هللا التوفيقو . نفسنانتبع  يجعلنا الو،  اإلمتحاناتفي هذه  ايوفقن. هللا يرحلون ، صابرين أولئك الذين ليسوا  يبقون ،،  ونبراالص

 
 الفاتحة .
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