
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 أعظم حكمة

 
. الصالة والسالم على أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمالسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ. 

ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا، رسولنا محمد سید األولین واآلخرین. مدد یا رسول هللا، مدد یا 
دستور موالنا الشیخ عبد هللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدد. طریقتنا الصحبة والخیر في 

 الجمعیة.
 

الخیر والحكمة في سبب خلقنا. یرید المشایخ یقة، یسعى المشایخ إلظھار الطریق للناس. یسعون لتعلیم الحق
 .ولیس أي شيء آخر ،والمرشدون الحقیقیون أن یعلموا عن ھذه الحكمة الحقیقیون

 
فَقَدْ أُوتَِي َخیًْرا كَثِیًرا".  الِْحكَْمةَ  یُْؤتى ن"یُْؤتِي الِْحكَْمةَ َمن یَشَاُء ۚ َوم ز وجل ، بسم هللا الرحمن الرحیمهللا ع یقول

خیر إلى ھذه الحكمة ینال الكثیر من الخیر. ھذا الاإلنسان الذي یصل  .أعطى هللا عز وجل الحكمة لبعض الناس
في ھذا. لدیھ  في المرتبة األولىیأتي  ملسو هيلع هللا ىلصنبینا الكریم  ،، ھذا الجمال لآلخرین. بالتأكیدلیس لھ وحده. ینقل ھذا الخیر

في  نقطةأعظم حكمة. ال أحد لدیھ نفس القدر من الحكمة التي یمتلكھا. كل الباقین الذین لدیھم حكمة لیسوا حتى 
 .محیطال
 

. الشخص الذي یحصل علیھا ویمتلكھا ال یھتم بأي شيء. الذین یھتمون هلالج لج أن تؤمن با� ،اإلیمانھي أعظم حكمة 
بدال من ذلك یفعلون  ،. ال یفعلون الخیر للناسسیئةتھم آخرفارغة و حیاتھمھم أناس بدون إیمان. إنھم بدون حكمة. 

یعتقدون أنھم یفعلون شیئًا رائعًا ویسعون إلى أن یصبحوا مشھورین. إنھم أناس بال حكمة.  .الشر ویعلمون الشر
تھم آخرو، وستكون بدون فائدةللناس لم یقضوا حیاتھم  والفائدةالذین یجلبون الخیر ، هلالج لجطریق هللا  ھم فيوأما الذین 

 .مزدھرة
 

كن في حالة ت، لم شرع هللا عز وجل. منذ َخلِق الدنیاإنھ نحن نرى حالة العالم. ال داعي للخوف والقلق حیال ذلك. 
 .سالمب ولیسوا. أولئك الذین لیسوا مع هللا عز وجل ال یرتاحون أبدًا هلالج لج مع هللالذین ھم راحة. المستریحون ھم 

ال یخافوا. كل ما سیحدث أن  یجب، أولئك الذین یبقون في المنزل في أمان. كما كان یقول موالنا الشیخ ناظم ،لذلك
. سیكون ھناك یوم القیامة. وسنعود إلى المحشرإلى األبد. سیكون ھناك  الدنیا ه. لن نبقى في ھذهلالج لج ھو بإذن هللا

الراحة األبدیة. ال توجد راحة أبدیة ھنا. الراحة األبدیة في اآلخرة. هللا یرزقنا جمیعا حیاة  اوطننا الحقیقي. یسمونھ
 ومن هللا التوفیق. الفاتحة.. مزدھرة إن شاء هللا انتآخرن وتكبة. وطی
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