
 
 
 
 

 
  

 

 أولياء هللا
 

 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
 

هللا مرة أخرى. ال يريدون  افهم يريدون رض ، آلخرةل. أما الدنيا ه. ال يطلبون أي شيء في هذفقط رضا هللا يطلبون. إنهم أولياءهللا له 
جمال هللا.  رؤية، هللا  مرضاة يطلبونوال يدخلها أحد.  تمتلئيرغبون في ملء جهنم حتى  أولياء هللهناك الجنة وهللا ال يضعهم في النار. 

. ال يستطيع الجميع اعظيم اهللا أجرسيعطيهم بالتأكيد  دنيا واآلخرة.العن  زهدواهللا الحقيقيون.  ولياء. ومع ذلك ، فهم أذلك القليل فقط يفهم
ون ؤ. إنهم يعبدون هللا فقط ويلجدنياال ه. ال يتعاملون مع أي شخص في هذدنياال هجدًا. إنهم مختبئون في هذفعل هذا الشيء. إنه شيء نادر 

سعادتهم.  تزادكلما ،  بالنسبة لهم. كلما كان األمر أصعال شيء بالنسبة لهم. المشقات والمعاناة مثل الهدايا ب دنيا هيال هإليه. مشقات هذ
م ألنهم ال يكشفون عن أنفسهم. هناك من يكشف عن نفسه ، ولكن مرة أخرى يبدو األمر كما لو أنهم غائبون يسمع الناس القليل جًدا عنه
 حمل هذا المقام.تألن قلة من الناس يمكنهم 

 

. إن منحها قيمة ليس شيئًا ذكيًا واللجوء إليها خطأ. اأعطانا إياهحيث أن هللا  ةمؤقت اإنه ة ،دائم تليس الدنيا هلذلك ، فهم قدوة للناس. هذ
 واحدلف منهم أو مثل األببالتأكيد ، ال يمكننا أن نكون مثلهم. إذا كنا مثل واحد . هلالج لجيجب أن نكون مطيعين هلل . هلالج لجأن نلجأ إلى هللا  يجب

إنهم ال يظهرون  مثل ماء الورد بالنسبة لهم. الدنيا ههذعظيمة وجمال عظيم بالنسبة لنا. المشقات والمعاناة في  نعمة، فهذه ألف منهمبالمئة 
هذا ال يحدث لهم أبدًا. لذلك حتى االستياء على وجوههم. يغضب الناس اآلن ويقاتلون بعضهم البعض على أصغر األشياء ، في حين أن 

ذرة من إيمانهم مقامهم إن شاء هللا. إذا كان لدينا يرفع هللا األمة. هللا يرحم وجوههم ل إكراما.  هللايرزقنا وجوههم ل إكراما. هلالج لجهللا  أولياءهم 
  . من هللا التوفيقو . من إيمانهم إن شاء هللا يرزقنانا. هللا فهذا يكفي

 
 . الفاتحة
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