
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 العبادةعلى َدَواُم الأََجلُّ اْلَكَراَماِت 

 

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

دستور موالنا الشیخ عبد هللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدد. طریقتنا الصحبة والخیر في 
 الجمعیة.

 

هللا عز وجل جعل دائًما أن یرى نفسھ أعظم وأعلى من اآلخرین. یرید أن یكون أفضل.  اإلنسانیرید 
المزید من بھذه الطریقة. وھذه لیست صفة جیدة. الصفة الحسنة ھي أن نتوجھ دائًما إلى  اإلنسانطبیعة 

دائًما في فعل  المزید من العبادة والمزید من األعمال الصالحة. ال یوجد حد لھذا. یجب أن تستمرالمعرفة، 
تصل إلى أي مكان في ذلك الوقت. ن "، لمرتبة. لقد وصلت إلى الكمالھذا. إذا قلت "لقد وصلت إلى أعلى 

 .تتراجع، أو حتى ستبقى في مكانك
 

السبب في من أجل الوصول إلى مستوى معین.  العبادة التي نؤدیھا والمعرفة التي نحصل علیھا لیست
ولیاً، أو تصبح ھذا ، لتصبح لتصل إلى نقطة معینة أي شيءهللا عز وجل. إذا فعلت  مرضاةقیامنا بھا ھو 

وستكون قد فعلت ھذه األشیاء ألسباب أخرى. هلالج لج. ، تكون قد تركت مرضاة هللا أو ذاك، أو تصبح شیًخا
 .الضرر بل ستجلبأي فائدة.  تجلب. لن اً ستكون ھذه األشیاء عدیمة الفائدة إذ

 

السنة وجمیع أنواع العبادة التي ، أداء الفرض، هلالج لجهللا  ةرضامیفة لظھو الحفاظ على الو ما یجب علینا فعلھ
إن خیر  ملسو هيلع هللا ىلصدون صعوبة. یقول نبینا الكریم ب على الدوامعطى لحیاتنا. یأمرنا هللا عز وجل أن نفعلھا تُ 

 "قلیٌل دائم خیٌر من كثیٍر منقطع".، المستمرةاألعمال الصالحة والعبادة ھي 
 

یتركون بعض الناس ط معینة في ھذه الدنیا. وبعد ذلك، من األشخاص الذین یصلون إلى نقا الكثیرھناك 
"وصلنا . ھناك مجموعات تقول لكن البعض یترك طریق الحقیقة عن قصد، طریق الحقیقة دون أن یعرفوا
ھذه الطریقة ال تصل إلى نقطة علینا أن نكون حذرین.  ،". لذلكللعبادة بعد اآلن داعيإلى الكمال. ال 

ار في ھذا الطریق واجب على الناس، ، فإن االستمرة التي ستستمر طوال الحیاة. لذلكعینة. إنھا الطریقم
یذھب ھباًء. سیكونون  ، فإن كل ما یفعلونھأمل أو ھدف لشيء آخر ، أو رأوا أنھوھو لخیرھم. إذا توقفوا

 .، ولن تكون ھناك فائدةفي الخسارة
 

، والذین یمكنھم فعل الجوانب. األشخاص الذین یقومون بھابأمور جمیلة ومفیدة من كل  هلالج لجلقد أمرنا هللا 
. ال یمكننا فعل المزید. القدر"یمكننا أن نفعل ھذا  یقولون متوسلین إلى هللا عز وجلكل ما في وسعھم و

اْلَكَراَماِت  ، أعظم كرامة. "أََجلُّ فضیلةیجلب أعظم  هلالج لجتنفیذ أوامره  - "هلالج لج لمرضاتك وامراألنحن ننفذ 
العبادة ھي الدوام على ، ولكن بالسیر على الماء والطیرانإن إظھار الكرامة لیس فقط ". دََواُم التَّْوفِیقِ 

، وال داعي لعمل أشیاء أخرى غیر ةالطریق هیجب أن نتبع ھذ ،أیًضا واحدة من أعظم الكرامات. لذلك
 ومن هللا التوفیق. الفاتحة. .عن الطریق الصحیح إن شاء هللا یضلنامجدیة. هللا ال 
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