
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 َخْیُر اْألُُموِر اْلَوَسط

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

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

 الجمعیة.
 

 َخْیُر اْألُُموِر اْلَوَسط
 

فضل. یقول نبینا الكریم صلى هللا علیھ وسلم ھو األكل شيء  في وسطالیقول نبینا الكریم صلى هللا علیھ وسلم أن 
، ألنك بعد ذلك اء الكثیر من العبادة دفعة واحدةفي كل شيء. ال تحاول أد تعتدلإن المبالغة لیست جیدة. یجب أن 

ً صعبسیكون  لن تكون قادًرا على القیام بذلك على اإلطالق. یمكنھم  الوسطلكن األشخاص الذین یظلون في و. ا
األمور  على ینطبق ھنفس األمر، لیس فقط للصالة والعبادة. من جمیع الجوانب ي ذلك. إنھ كذلكاالستمرار ف

. لیس من الجید أن تمیل نحو ھذا الجانب أو ذاك. األشخاص الذین یسیرون في تعتدلالدنیویة أیًضا. یجب أن 
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، فإنھم یرتبطون بھ لمبالغة. عندما یریدون شیئًا ماا. إنھ بسبب الناس في الوقت الحاضر یطلقون علیھ الضغط

مأزق  . عندما یكونون فيكامالً كون ی. "لیكن النصف." "ال." الناس یریدون أن ھكل ھیریدونوویستحوذون علیھ. 
"ال بد لي من القیام بذلك على أكمل وجھ. ارید الحصول على  وعلیھم أن یفعلوا شیئًا ما، فإنھم یفعلون الشيء نفسھ

عن هللا  بعیدافي ھذا العالم. ومثالي  كاملھذا صعب. ال یوجد شيء  ". كامالً كل شيء. یجب أن یكون كل شيء 
بنسبة وكامالً ، فكل شيء فیھ عیب. ال شيء یمكن أن یكون مثالیاً نبینا الكریم صلى هللا علیھ وسلمعز وجل و
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ً ، أعطانا هللا عز وجل ھذا لألمة نبینا الكریم صلى هللا علیھ وسلم، من رحمة لذلك حتى  ملسو هيلع هللا ىلصلنبینا الكریم  إكراما
ةً َوَسًطا"الوسطیكونوا في  ِلَك َجعَْلنَاُكْم أُمَّ كان لدى  . األمة في الوسط.عظیم الشأنل في القرآن و. یق. "َوَكذَٰ

، نحن األمة األكثر حظا. نحن . لحسن الحظكلھا، وكان علیھم تنفیذھا صرامةاص الذین قبلھم أوامر أكثر األشخ
 داعي. ال یقبلھوجل  ، مھما فعلت، فإن هللا عزملسو هيلع هللا ىلصمن أمة نبینا الكریم صلى هللا علیھ وسلم. إكراماً لنبینا الكریم 

 اتحة.ومن هللا التوفیق. الفعلى ھذا الطریق الجمیل إن شاء هللا. تنا ثبّ یُ  هلالج لجللمبالغة. هللا 
 

وأھدونا قرؤوھا  تسبیحات وصلوات. إخواننا من جمیع أنحاء العالم ، یس، سور وآیات،تم تالوة ختمة القرآن
 ، األصفیاءاألولیاءالى أرواح جمیع األنبیاء، ووأصحابھ الكرام، ، أھل بیتھ ملسو هيلع هللا ىلصنھدیھا الى نبینا الكریم . الیوم إیاھا

هللا یبلّغ كل  .إلى أرواح جمیع األقاربناظم قدس هللا سره، و خصوصا الى روح شیخنا موالنا الشیخوالمشایخ، 
بنیة تقریب وتكون سبباً للتثبیت على الطریق الصحیح.  .في الدنیا واآلخرة وتكون سبباً للسعادة ،من تالھا مقصده
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