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  سلّم واقبل

 

 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
 

 أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم
 

ِصیبٍَة فِي اْألَْرِض َوَال  ِ یَِسیرٌ َما أََصاَب ِمن مُّ ِلَك َعلَى �َّ ن قَْبِل أَن نَّْبَرأََھا ۚ إِنَّ ذَٰ  فِي أَنفُِسكُْم إِالَّ فِي ِكتَاٍب ّمِ
 

. هلالج لج. إنھا إرادة هللا تحزن، فقد كتبھا هللا عز وجل وحدثت. لماذا یقول ھذا؟ لكي ال أو في األرضبك كارثة حلّت هللا عز وجل أنھ إذا  یقول
 كید". ھذه بالتأل، فحدث اآلن. ال تنزعج بالقول "لو فعلت ھذا، لكنت نجوت. إذا فعلت ذلك، فسیكون ذلك أفضلقد كتب هللا ھذا في األزل

 .هلالج لج إرادة هللا
. 

"كنت سأكون ھنا أو ھناك اآلن. كنت سأفعل ھذا. كنت  ویقولونھذا ویشعرون بالسالم. إذا لم یقبلوا ، فإنھم یتألمون بیقبل المؤمنون 
ال معنى لھ عن  كالم". كل ھذا . إذا أخذت شخًصا إلى ھذا الطبیب، فسیكون على قید الحیاةسأكسب الكثیر من المال. كنت سأنقذ نفسي

، وإرادتھ بمشیئتھ، عندما تقبل دث لك ھذاقبل أن هللا أراد أن یحوت تٌسلّمعندما  لحزن.لسبب الفھو  ،الماضي. وبعیدا عن الكالم الفارغ
. وستضیع ھذه معصیةعلى هللا سترتكب  تمردتإذا  ،سمح هللا فلن تكسب أي شيء. وال ،ثواب. وإال وتكسب سترتاحستكون مرتاًحا. 

 .هلالج لجهللا  بمشیئةكل شيء لذلك، . المعاناة
. 

نھ قول جمیل. . إاال یوجد عالج للموت وال للماضي. شيء ما في الماضي وشخص مات بالفعل. ال یمكنك إعادتھم ،ھناك مثل تركي
علینا أن نشكر.  نعمة،. وإذا كان ھناك هلالج لج هللا نشكرأن  یجب ،يء آخر للقیام بھ. عند وقوع حادثال یوجد ش. هلالج لج هللاحمد وعلینا االمتثال و

 . حفظنا هللا. هللا ال یضلنا. ومن هللا التوفیق.هلالج لج من هللا نقول الحمد � عن كل شيء
. 

والصحابة، جمیع األنبیاء  بیتھألھل  ،ملسو هيلع هللا ىلصأوالً لنبینا الكریم  نھدیھاالصلوات والتسبیحات.  ویس،السور ختمات القرآن، من  الكثیرھنالك 
روح  خصوصا الى، أمواتناأرواح جمیع الى و ةتالوقاموا بالأرواح المشایخ. أتمنى أن یصلوا إلى أرواح أقارب الذین والى ، واألولیاء

وا إلى مؤخًرا. أتمنى أن یصل الذین تل توفىج مصطفى أفندي الذي ار أفندي والحشعثمان ی، ھالة سلطان، ةحجة آنال، موالنا الشیخ ناظم
أن  بنیة ،فظھم من الكوارث والحوادثحهللا یوفي اآلخرة. نرجو أن تكون ھناك دائما ھمة.  في الدنیا. نرجو أن یكونوا سعداء مقاصدھم

 � تعالى الفاتحة.هللا.  أولیاءمن  وایكون
 
 

  موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني
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