
 
 
 
 

 
  

 

 إتباع الشيخ يوصلك الى الطريق الصحيح
 

 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
 

. لذلك ال يجب  . عندما تتصل بشيخ ، اتبعه في سبيل هللا ، حتى يأخذك إلى الطريق الصحيح الطريقةأدب جزء من  الصدق

فهو في سبيل هللا وليس ألي فائدة ]أخرى[. ، . عندما يقول شيئاً أو يفعل شيئاً  . إما أن تتبع شيخك أو نفسك أن تتبع نفسك

 . هللا لمرضاةو الهدف هو هلل

عندما تكون متصالً وتتبع  لك. لذمن خالل اإلرشاد والصحبة الصحيحة  الطرقرسل هللا األنبياء لجعل الناس يصلون إلى أ

، ستكون قصة أخرى وإال .  يجب أن تتبعه -حقيقيًا ، فهناك فرصة جيدة  مرشداإذا وجدت  عظيمأمر وهذا  –حقيقيًا  مرشدا

 كذا وكذا هعه وتقول أنتط ولم. ألنه عندما يفعل الشيخ شيئًا ال تحبه نفسك ،  ه يجب أن تتبع الشيخ وليس نفسكولكن إذا وجدت

عندما  ،وتبقى  ، تكون بخيرذلك . عندما تحب نفسك  هناك يتمسك بكال  المرشد.  تحب ذلك ، فغادر لم. إذا وهذا غير الئق 

 . ال يتركنا نتبع نفسنا هللا.  . هللا يحفظنا من ذلك يتبع نفسه المرءعلى أن  إشارة. هذه  ال تحب نفسك ، تهرب

الناس يأتون . وقد رأينا  لسنوات عديدة الطريقة ههذ في. الحمد هلل أننا  سنوات عديدةمن  ةالطريق ههذ في أشخاصلقد رأينا 

. هذا يعني أنه لم يكن  . كان هناك أناس يتبعونه لسنوات ثم اختفوا بعد فترة ويذهبون في زمن والدنا موالنا الشيخ منذ صغرنا

يقولون ثم فيما بعد ومن .  . هللا يحفظنا من ذلكالمرشد ، ولم يبق لهم شيء سوى أنهم كانوا يتبعون نفسهم بدالً من  قسمةلديهم 

. هذه ليست مشكلة ، لكن إيجاد األعذار  . إذا لم يعجبك ، غادر فقط . أقل ما يمكنك فعله هو أال تكون عبداً لنفسك كذا وكذا

 . ومحاولة إرضاء نفسك ليس صحيًحا

َههُ َهَواهُ أَفَأَنَت تَكُوُن َعلَْيِه َوِكياًل " .  النفس لتربية. إنها طريقة  نفسك لتربية يه الطريقة ههذ الشخص ". أََرأَْيَت َمِن اتََّخذَ إِلََٰ

 . هللا. حفظنا  الحقيقة الوحيدة وال يقبل أي شيء آخر على أنها النفسخذ نفسه ورغباته كبديل هلل ، فقد قبل يتالذي 

. في مسألة صغيرة جدا ، عندما ال إمتحان . الحمد هلل أننا لسنا أهل أمتحانات . هناك أشياء هي  نفسناأهللا يحفظنا من شرور 

 . من هللا التوفيقو . نفسنا يجعلنا نطيع. هللا ال يهديهم  . هللا . هللا يحفظنا من هذا يتفق األمر مع نفسه ، يذهب ويسبب فضيحة

 الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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