
 
 
 
 

 
  
 

 أعلى مقام
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 شيخدستور موالنا ال ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد
 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا . مدد ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني الفائز هللا عبد
 

. إن هللا يجعل الجميع يعرف قيمته ولكن مقام أعلى  مقامه.  عند هللا عظيمملسو هيلع هللا ىلص مقام نبينا الكريم ملسو هيلع هللا ىلص. لنبينا الكريم  المباركهذا هو الشهر 

من يقول كلمة سيئة أو ال يحب نبينا الكريم هو كل .  مع الشيطانهم الذين أصدقاء الشيطان وإنهم .  البعض يصر بعناد على التشويه

. ذات مرة سأل نبينا الكريم جبريل عليه السالم عن المقامات جعله هللا في أعلى  . هلالج لج لق من نور هللاخ  ملسو هيلع هللا ىلص . نبينا الكريم  مساعد الشيطان

جم . رأيت ذلك الن سنة 70لكن هناك نجم يظهر مرة كل وال أدري  " جبريل عليه السالم"كم عمرك؟". قال ملسو هيلع هللا ىلص قال نبينا الكريم .  عمره

. عدد المرات التي رآه فيها جبريل عليه السالم  دائًمايخلق هذا هو الخالق الذي لذلك "أنا ذلك النجم".  مرة ". قال نبينا الكريم 2000

 . سيكون هناك بعد علم كم مرة كان هناك من قبل وكمأمرة ولكن هللا  72000

. قال حضرة اإلمام البصيري "محمد بشٌر  البشرب ي قارن، ال  الحقيقة. في  كإنسان مثلنا ولكن هذا مظهره الخارجيملسو هيلع هللا ىلص قد نرى نبينا الكريم 

الذين مستوى و من ليس عندهم عقلاآلن  . تعظيمنا له ، فهذا ال يكفي وقليل. بغض النظر عن مقدار  علينا تعظيمه فرضٌ وليس كالبشر". 

. عندما  إليهم تصغي. ال  ال تستمع إليهمملسو هيلع هللا ىلص". النبي  عظًمت"إنك تشرك باهلل إذا  ق عليهم أغبياء ، يخرجون ويقولونويطل ذكائهم منخفض

 ونيفقد . وبعد ذلك . يريد أن يخلو الناس من حب نبينا الكريم ت ترك بدون إيمان وهذا ما يريده الشيطان عندها.  تصغي إليهم تفقد إيمانك

  . من هللا التوفيقو . جميعا على هذا الطريق إن شاء هللا يثبتناهللا ملسو هيلع هللا ىلص. هو أن نحب نبينا الكريم  للنجاةطريقنا الوحيد ، . لذلك  يماناإل

 الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني

، زاوية أكبابا ، صالة الفجر1442 شعبان 3-2021/2- 15 


