
 
 
 
 

 
  

 

 اليومية لألورادبالنسبة 
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 الفائز هللا عبد شيخ ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني
 

من الممكن القيام بها في  هل  .اليومية ]في الوقت المحدد[ بأورادنان على القيام ونحن غير قادر " األوراد اليوميةعن  األتباعيسأل بعض 

يكون قادًرا على في وقت واحد ، فسيكون األمر أكثر صعوبة ، ولن  كلهاعليه أن يفعلها  ذا كاننعم ، هذا ممكن ، ولكن إ"؟  وقت الحق

 . فعل ما يمكنك القيام بهإنقول ، لذلك ،   .فعلها على اإلطالق

ال يوجد عقاب ،   .ورسولههللا الى بها نتقرب ل الوظيفة نقوم بهاهذه  إنها نافلة . ، وال واجبليست فرض ،  الوظيفةأي  اليومية األوراد

ن ال يستطيع المرء فعل كل شيء ، يمكنه أ عندما  .التي نقدر عليهادرجة للكننا نحتاج إلى بذل قصارى جهدنا لو،  بعدم القيام بها،  ذنب

 .ك على إكمالهونساعديبدال منك و يكملوه  .أن يكملوه هميمكنأهل هللا أن يكملوه ،  للمشايخإتمامه ، يمكن  عي]و[ ما ال يستطينوي إتمامها ،

 ، وجدارتها . األجر وفقا لنيتكثم يعطيك هللا نى أن أتمكن من القيام بكل شيء" قول "أتمالوالقيام بها  بنية.  امذنب ال داعي ألن ترى نفسك

الي عبدي يقترب  " الحديث القدسيهللا عز وجل في  يقول  .بالنسبة ألولئك القادرين على فعلها ، هم أفضل . للترقيهي  األورادهذه 

إنها لتقوية اإليمان أكثر ،  النوافل .تأتي  من ثمواجبات ، وويؤدي الالسنة ، يؤدي الفرض ، يؤدي  ." ، ويصبح أقرب يتقرب،  بالنوافل

 أهل  .صالتهم اليومية نوالناس العاديون بالكاد يصل  .ال شيء غير ذلك . والنبي صلى هللا عليه وسلمعز وجل إلى هللا  المرءلتقرب و

 . الطريقة هم أولئك الذين يريدون أن يكونوا أقرب إلى هللا

 .اليومية بسهولة الوظائفقد تكون هذه الخدمات هلل ، قد تكون لألمة ، الخدمات يمكن أن تحل محل   .بعض الناس يؤدون الخدمات بالطبع

ألن الناس مشغولون بالخدمات ، ليس   .هذا قالوا الشيخ عبد هللا الداغستانيموالنا شيخ شرف الدين وال موالناأخبرنا المرشدون بذلك ،  

 . يقترب الشخص من هللا بها  .اليومية الوظائفالخدمات التي تقوم بها تحل محل   .لديهم الوقت

شيء أجمل يحدث لنا ، ألن  يجعل ذلك كان نوع الخدمات أو الظروف التي تجعلنا قريبين من هللا ، هللا أيا . من المقربين منه يجعلناهللا 

 .صلى هللا عليه وسلم  كون مع هللا ، مع نبيناتهو أن 

أعلى ، فأنت ال تضر ، أنت  حالةبدال من ذلك عندما تكون في   .تغلبهالمرء ، وأوضاع هذا العالم ال تؤثر عليه ، ال يرتقي بهذه األشياء ، 

 ومن هللا التوفيق .  . مفيد ، بإذن هللا

 الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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