
 

 
 
 
 
 
 
 

 مرتبةأعلى 
 

. الصالة والسالم على رسولنا محمد سید  أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمالسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ . 
األولین واآلخرین . مدد یا رسول هللا ، مدد یا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد یا مشایخنا ، دستور موالنا الشیخ عبد هللا الفائز 

 الداغستاني ، شیخ محمد ناظم الحقاني ، مدد . طریقتنا الصحبة والخیر في الجمعیة .
 

 یطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمأعوذ با� من الش
 

ْؤِمنِینَ   َوالَ تَِھنُوا َوالَ تَْحَزنُوا َوأَنتُُم األَْعلَْوَن إِن كُنتُم مُّ
 

. ال ترى زنحت. ال ه الدنیاھذه المرتبة أعلى من أعلى مرتبة في ھذ". إذا كنت مؤمناً،  المقاماتفي أعلى  م. أنتتحزنواال " هلالج لجهللا  یقول
. ورائع مجیدنفسك أقل من اآلخرین. من المؤكد أن التواضع مفید للمسلمین في اإلسالم. علینا أن نشكر هللا على كل شيء. اإلسالم 

ْسَالِم یَعْلُو ، َوَال یُْعلَى الشریف حدیثالفي ملسو هيلع هللا ىلص اإلسالم عظیم. یقول نبینا الكریم  األفكار ". ال شيء أسمى من اإلسالم. كل ھذه علیھ "اَْإلِ
 .واألنظمة الفلسفیة الغریبة ھي أشیاء غیر مجدیة. ال یمكن أن تكون األشیاء عدیمة الفائدة جیدة

  
 

. فقط اإلسالم باٍق. ظام عدیم الفائدة. لم یبق أي منھائة ألف ن، تم طرح محتى اآلن ملسو هيلع هللا ىلص . منذ زمن نبینا الكریم ھو العظیم والدائم اإلسالم
من مثل كل شيء آخر. اتبع اإلسالم ، ستكون  سیزوللكن اإلسالم وحده ھو األبدي. الباقي وقول أبدي یستمرون في اإلسالم أبدي. 

،  ازالتھاالفلسفیة غیر المجدیة التي تم  واآلراءجرف مثل القمامة. تماًما مثل مئات اآلالف من األفكار تُ لم تتبع اإلسالم ، سإذا الفائزین . 
 .الفائدة أیًضا إذا فعلت شیئًا خارج اإلسالم نتھي بك األمر عدیمحیث تبین أنھ ال فائدة منھا ، سی

  
 

أن تنظر إلى شخص  أردت. إذا كذا وكذاللبحث عن اآلخرین الذین یدعون أنھم  داعيلذلك ، ال یوجد شيء یمكن مقارنتھ باإلسالم. ال 
مرتبتك. وترفع هلالج لج هللا  ستنال رضا. إذا نظرت إلیھم ستفوزشدون الحقیقیون. ھناك الصحابة واألولیاء والمر، ملسو هيلع هللا ىلص كریم ما ، فھناك نبینا ال

في النھایة. یقول حتى تكون معھم  الصالحینأحب  .نكون معھم إن شاء هللا، سمعھم ویزید محبتھم. عندما یكون ھناك حب یجعلنا هللا 
" ملسو هيلع هللا ىلصنبینا الكریم  تحب جنود الشیطان وأعداء هللا ، ، وإذا كنت هللا إذا كنت تحب الشیطان ، والعیاذ با� ، وحفظنا  ."أَْلَمْرُء َمَع َمْن أََحبَّ

 ومن هللا التوفیق .   .معھم یحشرناهللا المؤمنین ستكون معھم. و معھم. إذا أحببت نبینا الكریم ، صحابتھستكون 

 
 الفاتحة .
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