
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 درجات الناس

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

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

 الجمعیة.
 

 بسم هللا الرحمن الرحیم
 َوَرفَعْنَا بَعَْضُھْم فَْوَق بَعٍْض َدَرَجاتٍ 

 
 لكيعلى ھذا النحو  هلالج لجمشیئة هللا أعلى من غیرھم.  بعضھم الناس درجات وجل . خلق هللا عزهللا العظیم صدق

جزء و الخیرجزء النسبة للشر. كل شيء من جزأین: ب ھنفس األمرلیتبعوا أناسًا معینین.  ،یكون الناس في الخیر
 الشر.

 
صاحب ملسو هيلع هللا ىلص م. ھو األنبیاء نبینا الكریم صلى هللا علیھ وسل وأعلى نبیاء ھم األعلى بین الناس.األفي الجزء الجید، 

ُ  ،لسثم ھناك الرُ ومن رتبة. مأعلى  . وبعد 313الي ھم حو ،ل هللا عز وجلبَ الكتب المقدسة من قِ  معھم تلنزِ الذین ا
أن األولیاء أو الصحابة  حیثعالیة  مرتبتھمبین الناس.  مرتبةھم على أعلى إن. 124000ھم ذلك ھناك األنبیاء، إن

 .األنبیاء ھي األعلى مرتبة. المرتبةه ال یستطیعون الوصول إلى ھذ
 

. ھناك الخلفاء ینررة المبشّ مختلفة. ھناك العش درجات. لدیھم أیضا ملسو هيلع هللا ىلص ثم ھناك صحابة نبینا الكریمومن 
ھم إن ،بالطبع. وھناك من شارك في غزوة بدر ،] بینھم أیضا. بعد ذلك ھناك أھل البیتدرجاتوھناك [ ،الراشدین

  البیعة. ، أولئك الذین أخذوابیعة الرضوان ثم ھناكومن عالیة جدا.  درجاتھمن. والبدریّ 
 

هللا عز وجل  رفعھموالعلماء. ھناك األولیاء  ،بعد الصحابةمن . وكذاھبین أناس  درجاتلقد خلق هللا عز وجل 
 .هلالج لج حترام في حضرة هللاإعالیة و مقامات لدیھمحبون الدین. الدین إلى الناس من خاللھم. جعلوا الناس یُ  وقدّم

 .الذین یقبلونھم یتم قبولھم كأھل السنة والجماعة. ملسو هيلع هللا ىلصنبینا الكریملحترام � عز وجل وإھو  إحترامھم
 

. الُمنشقةھم من المجموعات إنأھل السنة والجماعة.  خارجھم إنأھل السنة والجماعة. من الذین ال یقبلونھم لیسوا 
الذین  ىتدنّ ، كلما . كلما كانوا أدنىأشرارفي األدنى كعلھم هللا . جالشرشق ھو الشق الثاني:  ،كما قلنا ،وھذا

ثم ھناك أعداء اإلسالم من ومن ماو وأمثالھم. ستالین، لینین،  ،نمرود ،، أتباع فرعونهلالج لجیتبعونھم. إنھم أعداء هللا 
 درجاتھم.الخونة والمنافقین. یتنافسون مع بعضھم البعض في 

 
. هللا یحفظنا. ال سیھلكون ھمفخاخِ أ. إذا وقع الناس في شرھم وھمأفخاخِ من  یأمنا هلالج لجهللا ومن شرھم. حفظنا هللا ی

ز یكون لھم شفیع. لن ینظر أحد إلى وجوھھم ھناك. إن هللا ع یھلكون في اآلخرة ولنس. الدنیا هھلك في ھذشيء یُ 
هللا الشر.  ، ألنھم ال یطلبون الرحمة. ال یطلبون أي شيء سوىیرحمھم وجل لن ینظر إلى وجوه ھؤالء ولن

 ومن هللا التوفیق. الفاتحة. .الناس من ذلك الشر والسوءحفظ هللا یببركة رمضان. حفظنا ی
 موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني
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