
 
 
 
 
 
  

 
  سالطین الدنیا واآلخرة

 

 األولین سید محمد رسولنا على والسالم الصالة. أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم. وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 شیخ الداغستاني، الفائز هللا عبد شیخدستور موالنا ال مشایخنا، یا مدد هللا، رسول أصحاب ساداتي یا مدد هللا، رسول یا مدد. واآلخرین

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

 یرفع. إن شاء هللا ستكون بركتھم علینا وسیقبلون زیارتنا. هللا مقاماتھم الشریفةفي  الكرامیخنا ازیارة مشب نقومإن شاء هللا الیوم نعتزم أن 
وقوة األولیاء قادت  ،لدنیا واآلخرة. انتشر اإلسالم ببركتھم في كل مكان. جھودھم لنشر اإلسالم وخدمة اإلسالما. ھم سالطین مقاماتھم

واآلخرة. أرسلوا أتباعھم دنیا التعلیمھم علم خالل علماء من  بتخریج، بل قاموا أیًضا لم یكتفوا باإلرشاد .الكثیر من الناس إلى الھدایة
 هلالج لج. رزقھم هللا أبًدا . لم یطلبوا شھرة دنیویةهلالج لج هللا ةرضامھنا وفي كل مكان. وھكذا أصبحوا وسیلة لنشر اإلسالم. أرادوا ھذا ل ومریدیھم

  الى یوم القیامة.ھم وأعمالھم ؤنوایاھم. ستستمر أسما حسب
. 

، ، ھلكوا أنفسھم. لقد انتھوا، فإن أولئك الذین حاولوا تدمیرهحاولوا تدمیره. وألنھ دین الحق، ملسو هيلع هللا ىلصاإلسالم مع نبینا الكریم دین منذ بدء 
 .هلالج لج كل من مع هللا. وقد انتصر دائماالغالب  هلالج لج الفتنة. ھناك دائما حرب ضد اإلسالم. هللا إنھ زمن. من التاریخوأصبحوا 

. 
وھكذا لیال ونھارا، وعبدوا هللا  تضرعوالدیھم ھمة عظیمة. لم یكونوا كسالى ابدا. ة العلیّوا إلینا بھذه الطریقة الذین أت األولیاء، فإن لذلك

 جلبوا للناس نوراً. جلبوا الجمال والخیر. علموا الناس كل أنواع الخیر ولم یعلموا الشرهلالج لج هللا  ةوسیلة إلرشاد الناس. بحكم أصبحوا
كثیر من غیر المسلمین من حسن ال. یستفید یھتدونالمالیین من الناس من خاللھم وما زالوا  إھتدىلإلنسانیة.  مثال صالحھم إن. والسوء

 على طریق الحق.بھم وأعمالھم الجمیلة ویصلون إلى طریق الحق. إنھم أناس دأ
. 

 لك، لذي. نحن نذھب فارغینعطاء معنونا من روحانیاتھم. نرجو أال نعود بدون نو. إن شاء هللا سیقبلون زیارتنا ویعطسرھم هللاقدس 
ومن هللا   .وتمر بسالسة إن شاء هللا. نرجو أن نذھب بأمان ونعود بسالم إن شاء هللا ،یجعل رحلتنا سھلة هلالج لجنرجو أن نعود ممتلئین. هللا 

 . التوفیق
 

 الفاتحة .
 موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني

، زاویة أكبابا ، صالة الفجر 1443 صفر 9-2021/6- 13 
 


