
 

 
 
 
 
 
 
 

 األولیاء الحقیقیون
 

. الصالة والسالم على رسولنا محمد سید  أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمالسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ . 
األولین واآلخرین . مدد یا رسول هللا ، مدد یا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد یا مشایخنا ، دستور موالنا الشیخ عبد هللا الفائز 

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

 . یطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمأعوذ با� من الش
ِ َال َخْوٌف َعلَْیِھْم َوَال ُھْم یَْحَزنُونَ   أََال إِنَّ أَْوِلیَاَء �َّ

 
ِ َال َخْوٌف َعلَْیِھْم َوَال ھُْم یَْحَزنُونَ  " في القرآن الكریمهلالج لج یقول هللا  ھم عباد هللا المختارون. إنهللا.  یعني أحباب". األولیاء: أََال ِإنَّ أَْوِلیَاَء �َّ

ْحَمِة بَْیَن الناس إلنزال جعلھم هللا سببا في كل مكان. اآلن ھم مختبئون ونادرا ما یظھرون.  ظاھرین ومعروفین في الماضي كانوا .الرَّ
مرة أخرى. متى  . طلب هللا منھم أن یختبئوا في آخر الزمان ألن كل ما قالھ هللا سیحدث. وبعد ذلك سیظھرونلزوم ھذا الزمن اإنھ

 .مھدي علیھ السالمالسیظھرون ؟ في زمن 
  

،  الماضيأقل نسبة إلى سكان العالم. وفقًا للسكان وإیمان الناس في  عددھم بدوی. ومع ذلك ، الدنیا هیوجد دائًما نفس عدد األولیاء في ھذ
یفترض  .مثل كل شيء آخر ینھناك مزیفاآلن  في الوقت الحاضر، جانبا اختفاءھمأكثر ومعروفین في كل مكان. اتركوا  ظاھرینكانوا 

 الحیل واألفخاخمن األشخاص المستعدین لعمل كل  الكثیرمن األولیاء ویتم خداعھم في معظم األحیان. ھناك ھو الناس أن شخًصا ما 
 .لخداع الناس

  
بناًء على أفعالھم ونوایاھم. إذا اتبع اإلنسان  ینالون األجرس ، إذا كان الناس على الطریق الصحیح.  للناس یرسل الحقیقي هللا،  لذلك

. وإن كان من یتبعھ لیس من سینتفعأمر هللا في الشریعة والطریقة ،  یطیع، وعندما من أولیاء هللابأنھ معتقدا ، هلالج لج هللا  ةرضامشخًصا ما ل
 .لھ الحقیقيل نیتھ. بالتأكید ، سیرسل وفقاهللا  سیعطیھاألولیاء بل غشاش ، 

  
. رحمة هللا نفوسھمحفظ الناس من شر هللا ییرسل هللا في النھایة الشخص الحقیقي لمن یحبونھم ویحترمونھم. . سهللا ھم أحباباألولیاء 

ذا كانت نیة شخص إذا كانت نیة شخص ما سیئة ، فإن نھایتھ ستكون سیئة أیًضا. إ .عظیمة. لن یترك أي شيء یمر دون أن یالحظھ أحد
إن  الجمیلة نبینا الكریمة یفصلنا عن الطریق الصحیح. هللا ال یفصلنا عن طریق هللا البالتأكید. على خیر ینتھي بھ األمر ، فسما صافیة 

 ومن هللا التوفیق .   .شاء هللا
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