
 

 

    

	أفضل أمة

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با: من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 الفائز هللا عبد شیخ ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد

 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني

. المؤمن نعمة أعظم شرف وأكبر  ذاھ امسلم خلقھ. بالنسبة للشخص الذي یتم ین نا مسلمھ خلقباستمرار أن شاكرون :ونحن 
 . هللا في نظرأفضل من العالم كلھ 

قبل یوم القیامة،  أمة. ھذه آخر ینغیر مقبول الشكرین. غیر ینیعرفون مقبول ان الذین	حیثلناس بحاجة إلى معرفة قیمة الناس ا
ھي األمة التي تتبع  أمة"ھذا ھو األفضل". أفضل  الكریم صلى هللا علیھ وسلم نبینا أبلغ عز وجل. هللا أمة نبینا الكریم  إنھا
 . لیھ وسلمصلى هللا عالكریم  نبینا

النبي ". إنھا أمة فاضلة  حضرة "أتمنى لو لم أكن نبیا بل مجرد عضو في أمة رغبوا في ذلكمن األنبیاء  الكثیركان ھناك 
 ونعتبری، وأولئك الذین ال یتبعونھ ال  ھتالكریم صلى هللا علیھ وسلم ھم أم نبینا. أولئك الذین یتبعون  ولكن الناس ال یعرفون

 . من أمتھ

.  ھذا الشرفب ونقبلیھذا السبب یذھبون إلى طریقة أخرى وال ل.  لھم الممنوح واألجر، ال یعرف الناس قیمة الشرف  قلناكما 
. نحن بحاجة إلى أن نكون سعداء لھذا ولیس مة ذلك ھو مھم بالنسبة لنا أن نعرف قی. ما  ذلكبإذا لم یقبلوا  الخسرانھم في إن

 ".افرحوا  ": ل وج . یقول هللا عز لشيء آخر

 فَبِذَِلَك فَْلیَْفَرُحواْ 
. دع أولئك الذین یتبعونھ  ، ألن ھذا الطریق ھو طریق هللا والنبيمرتاحین  واھذا ویكونبنوا سعداء ولیكف".  فبذلك فلیفرحوا" 

، ال والمنصب رتبة ال، مثل ه الدنیا . األشیاء المخصصة لھذ . كل شيء فارغبھ ، ال یوجد شيء آخر لنفرح  یفرحون ". وإال
 . علینا أن نكون حذرین من ذلك . ا: والنبيبمنھ ما دام المرء ال یعترف  فائدة. ال  شيء لھ أي قیمة على اإلطالق

.  أولئك الذین یعرفون قیمتھ منجعلنا ی. هللا  لنا والنوروالشفاء والراحة الفرح  -الكریم  ونبینا ، القرآن الكریم اإلسالم –هللا  نا بھعاملیما 
 ومن هللا التوفیق .  . دائما في قلوبنا إن شاء هللا محبتھمكون تنتبعھم و نرجو أن

	الفاتحة .
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