
 

 
 
 
 
 
 
 

 عمر طویل بعمل الخیر
 

. 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 .
 

 یقول ملسو هيلع هللا ىلص نبینا الكریم
 

 َمْن َطاَل عُُمُرهُ َوَحُسَن َعَملُھُ  َخْیُركم
 

، عاش موالنا الشیخ ناظم حیاة طویلة لكنھا كانت هلالج لج . الحمد � الصالحةھم الذین یعیشون عمرا طویال باألعمال من بیننا خیر الناس 
مرت حیاتھ كلھا في الخیر هلالج لج. والحمد �  ذلك، خالفعام ولكن إرادة هللا كانت  مئة. كنا نظن أنھ سیعیش أكثر من بالنسبة لناقصیرة 

ھو هلالج لج من یكسب مرضاة هللا هلالج لج. ؟ شخص نال رضا هللا المحببمن ھو  .محبباكان شخصا ملسو هيلع هللا ىلص. والصدقة. كل ذلك بشھادة نبینا الكریم 
تب التي ارمعالیة. الهللا ھي مراتب حقیقیة و تُعطى منتب التي ارمرتبة یمكن أن یصل إلیھا الناس. المالشخص المثالي. ھذه أعلى 

 .عناى رضهللا یرضا هللا ، فال قیمة لھم.  لم ینالوا میعطیھا الناس عدیمة الفائدة. یمكنھم االدعاء بأنھم كذا وكذا ، ولكن طالما أنھ
. 

 
الوقت ألتباعھ. إنھ ، فإن ھذا الخیر سیدوم إلى األبد لموالنا الشیخ ناظم وفي نفس  وفضلھتھ ببركالمالیین من الناس من خاللھ. و إھتدى

ظھرون أشیاء أخرى على أنھا ستحق األشیاء الجمیلة التي قام بھا. أولئك الذین یتركون طریقھ عن علم ویُ تتبعھ وأن تلشرف عظیم أن 
 على حسبهللا سیعطیھم هللا. سیعینھم  .بإذن هللا من الفائزیننفسھ ویطیع شیخھ یكون  یربيحقیقیة لن یكسبوا أي شيء. إن من یرید أن 

صادقا ، ال لیس بھذه الصعوبة. كن  األمر. نفسھم تربیةیذھب بعض الناس بعیدًا في "؟  سنربي نفسنانوایاھم. "كیف سنفعل ذلك؟ كیف 
ال یمكنك تحملھ. طریقتنا ھي الطریقة النقشبندیة ، جوھر اإلسالم ، اإلسالم نفسھ  حملوستكون عبادتك كافیة لك. ال یوجد  اأحد تظلم

ولكن  النفسوھذا لیس باألمر الصعب إن شاء هللا. أحیانًا یكون األمر صعبًا على  .نبینا الكریم إن شاء هللا فعلھ٪ ما 100نفعل ھو أن 
 اآلخرةنحبھ وسنكون معًا في نحن . إن شاء هللا هللا یرفع مقامھعن شیخنا.  ىرضهللا ی، فسیكون ذلك سھالً أیًضا بإذن هللا.  تربیھاعندما 

 ومن هللا التوفیق .   .رق إن شاء هللاتإن شاء هللا. إن شاء هللا سنكون معًا إلى األبد ، دون أن نف

 
 الفاتحة .
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