
 
 
 
 
 
  

 
 فھو محفوظ هلالج لجمن توكل على هللا 

 

 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
 

یعطون ، ألنھم كانوا لدیھم بركة أیًضا كة. الناس ھناك. إن شاء هللا رجعنا مع بربھمتھمعلى ھذه الرحلة. سافرنا ورجعنا  هلالج لجالحمد � 
مع والدي موالنا الشیخ ناظم كانت قبل  المباركىةجمیعا. آخر مرة ذھبنا فیھا إلى ھذه األماكن  یرضى علیھمویخدمون في نفس الوقت. هللا 

من رأى موالنا الشیخ ناظم عرفھ  اآلن. كان ھناك الكثیر من المریدین في ذلك الوقت أیًضا. كل المریدین. ھناك المزید من اًماعشرین ع
 وتعرف علیھ. أظھر الجمیع االحترام. لدیھم الكثیر من الحب واإلیمان.

. 
وُحسن أدبھم  ،واآلخرة بصبرھم في الدنیاھمة موالنا وھمة المشایخ موجودة دائًما. یمكنك حقا رؤیة بركتھم علیھم. سیصلون إلى السعادة 

 والذین ملسو هيلع هللا ىلصالطریق الصحیح لنبینا الكریم  اتبعوا، هلالج لجفي سبیل هللا  كانوا یسیرونھناك. كلھم  األولیاءالمالیین من ، . ھناك اآلالفأخالقھم
 خدموا اإلسالم. ھمتھم موجودة دائًما إن شاء هللا.

. 
بھذه  جدا وال تشعر عالوضحمد � كان ال ،. بالرغم من ھذا الوقت العصیبلفترة من الوقتشرف عظیم لنا أن نكون ھناك. فقد كان كان 

. ھذا مھم. ھناك فرق كبیر بین هلالج لج هللا فیعینھم هلالج لجعلى هللا  ونتوكلی ،ھناك. كذا وكذا فعلتأن علیك ، یقولون المشاكل العالمیة ھناك. ھنا
. من الصعب شرح ذلك للناس. من یفھم ، یفھم. من ال یفھم ماذا نستطیع ان هلالج لج وبین من توكل على هللا ،هلالج لجهللا  يتھ الدنیا ونسمن غشّ 

ھذا بإذن سیحدث هللا.  یعینھمسهللا.  سیحفظھمنفعل؟ سیعیشون في ضیق وصعوبة. ویزداد ضیقھم یوما بعد یوم. والذین توكلوا على هللا 
 .هلالج لجهللا 

. 
 ینال، فلن اآلخرین توكل شخص ما على، إذا وإال. ھ سیكونون من المحفوظینعلی یتوكلونتوكل علیھ جمیعا. أولئك الذین یرزقنا ال هلالج لجهللا 

یكون مثلھم. "إِنَّ التََّشبّھ س یتشبھ بھمفي النھایة. من یرید أن  ینجووتوقع المساعدة منھم فلن  الكفار شخص ما على كلتوأي فائدة. وإذا 
مرة أخرى إن شاء  ویكتب لنا الذھاب یجعلھا زیارة مباركةالكفار والظالمین. هللا  یس، لاألولیاءبِالِكراِم فَالُح". علینا أن نكون مثل ھؤالء 

 . ومن هللا التوفیق هللا.
 

 الفاتحة .
 موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني

، زاویة أكبابا ، صالة الفجر 1443 صفر 9-2021/18- 25 
 


