
 
 
 
 

 
  

 

 اإلستقامة
 

 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
 

ثم اإلقالع عنها ، بل ومن الخير اعمال . عدم القيام ببعض  ستمرالتي تهي  األروع الكرامة". إن  توفيقال وامكرامات ، دال اجل   يقال "
 . من كل جانب ءالمر. هذه نقطة مهمة في حياة كذلك عدم إستمراريتها 

 
. ألنه من أجل محاولة القيام بالمزيد ،  في هذا الصدد نمتشابها ما، ه آلخرتهيعمل  الشخص الذي، أو  بأمور الدنيامشغول ال الشخص

في غضون شهر  من أولياء هللا. يعتقد أنه يمكن أن يصبح  يحصل المرء أحيان ا على ]كمية أو نوع[ من العبادة التي ال يستطيع تحملها
،  القليل. افعل بدون فائدة . هذا ينتهي دعونا نتركه كله ،  العددواحد ، ]ولكن بعد ذلك[ يجد نفسه متعب ا ، ]ويشعر أنه[ ال يستطيع تقليل 

  من أوليائه .،  هلل ا. تصبح عبد كهذا يكفي -افعل ذلك مدى الحياة  لكن
 

. من حكمة هللا أن هذه الحاالت أكثر في  مهارة معينة ، ويميل إلى االستفادة منها أكثر المرءهللا . يعطي  الدنيوية مختلفة قليال األمور
.  منذ مائة عام كأنه قام به. يقوم المرء بعمل  هم بالفعلمنلقد انتهى  - والكفارغير المسلمين ب، ألن شيطان ليس مشغوال   اإلسالميةبالدنا 
هناك ، لكنهم يميلون الى شيئ ا جيد ا ، وقبل مرور عام أو عامين ، تالحظ أن العديد من ]العمالء ، على سبيل المثال[ يركضون  شعبنايبني 

 ونتعثري.  . رغم أنهم كانوا يأملون في كسب المزيد ، إال أنهم يفقدون ما في أيديهم قروشالبعد ذلك إلى بدء الغش فقط لكسب بضع 
 . كل شيء ونفقديو

 
. هذا ه نفس فالوضعفي العالم اإلسالمي ،  أينما نظرت -ن بما في ذلك سوريا . ليس فقط تركيا ، ولك، الوضع على هذا النحو في بالدنا 

 . يقولون المالبس وكل شيء ، الشراب ،. يفعلون ذلك بالطعام  نوعية ثابتة يقدمواأن  هم. ال يمكن يعني أنهم هزموا من قبل الشيطان
يجب أن يستمر على  المرءبأن  القولهذا السبب ل.  تكلفتها!" ومن ثم ال يمكن للناس أن يتحملوا  أكثر قرش او قرشين أكسبدعني "

. هناك مشترين  لكن إذا بدأت ذلك بجودة عالية ، فال تخفّض ،. إذا قمت بتنفيذ شيء ما بجودة منخفضة ، فتابع  مستوى ثابت هو قول جيد
 لتحسين. استمر في البحث عن طرق ل. ال تخفض  بالجودة الجيدة إن أمكن للجودة العالية ، لذلك ال تقلل ، تابع وكذلكللجودة المنخفضة 

 . ، فاستمر في مستواك الحالي التحسين. إذا كنت غير قادر على للتخفيض وليس 
 

. هذه قاعدة ذهبية للحياة الدنيوية والحياة  صحة. األمر الذي نتحدث عنه هنا هو نفسه في السياسة أو الاألمور نفسه في كل  الحال
! أن تكون على الطريق الصحيح هو  على الطريق الصحيح يثبتنا . هللا أيض ا تكون جيدةس آخرتهبهذا ، فإن  المرء. إذا اعتنى  يةانالروح

 . من هللا التوفيقو.  عالهمأنفسهم من خالل أف وأن ال يؤذوا!  ذكاءال يرزقهم. هللا يهدي الناس ،  الشيء األكثر فائدة
 

 الفاتحة .
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