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 طُوبَى ِلْلغَُربَاء
 
. الصالة والسالم على أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم. لسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھا
، صحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنامدد یا ساداتي أ، سولنا محمد سید األولین واآلخرین. مدد یا رسول هللار

ریقتنا الصحبة والخیر في . طلشیخ عبد هللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدددستور موالنا ا
 .الجمعیة

 
الرحمة تنزل الصالحین ذكر عند  

 مھم.أمر وهللا أعلم. لیس من الجید أن نقول أنھ حدیث بدون علم. معرفة الحدیث  كبارنا،أو قول  ،إما حدیث
 

. هلالج لجهللا  أحبابھم . ملسو هيلع هللا ىلص، یقول نبینا الكریم رباء وأولئك الذین لیس لدیھم أحدلغاكم ھم محظوظون  ".ُطوبَى ِلْلغَُربَاء" یقول ملسو هيلع هللا ىلص نبینا الكریم
. یرضون بكل الدنیاھذه دنیا على اإلطالق. إنھم راضون بكل شيء في الیھتموا بالدنیا ویكسبون في اآلخرة. لم ھذه رون في باإنھم ص

 عنھم.راٍض هلالج لج  هللا بحیث یكون هلالج لج ما یھبھم هللا
 

مقبرة على الجانب اآلخر من العالم. لم یكن ھناك الكثیر من الناس. حتى لم یأت ر لھ الشیخ عبد السالم. دفن في ذھبنا أمس لدفن المغفو
واآلخرة  ،الدنیاھذه ذا في كحتى وافتھ المنیة. كان ھھذا حالھ الذي أقامھ هللا علیھ . ولكن كان بعض اإلخوانجمیع أقاربھ. قمنا بدفنھ مع 

� ، الحمد الف من غیر المرئیینكان ھناك اآل ،ھناك. حتى في صالة الجنازة یرحبون بھالناس الذین  مستكون عكس ذلك تماما. لو رأیت
 .هلالج لج
 

لناس من التراب. ، خلق هللا عز وجل ا. إلى جانب ذلكهلالج لج إرادة هللا حیث أنھا سلمنا،ث ذلك. وقد حدی متسائالً لماذا، لم یعترض أبدًا لذلك
لیس بالطریقة التي تحدث األمور ، سیتم دفنھ ھناك بالتأكید. ال یمكنك القول من أین وإلى أین. ُخلقمن أین یُدفن ھناك.  ترابھوجد أینما 

 سعداء بھ. األولیاء. هلالج لج ، بل بالطریقة التي یریدھا هللاتریدھا
 

. بدال من "شي بعرف ما شي أحسناألمور. كان یقول " بعض عن یسألونھالناس  كانكثیرا.  یتكلمال  ،من اقوالھ الجمیلة .. كان غریبا
عظیمة. ال یستطیع الجمیع فعل  نعمة ي". إن قول "ال أعرف" ھعرفل أن یقول "ال أفضَ  ،الفتوى وقول شيء قد یكون خاطئااصدار 

 ، بالطبع.آلرائھمفتاوى رغم أنھم ال یعرفون على اإلطالق. إنھم یقدمون النصائح للناس وفقًا ال یصدرون، ألن الكثیر من الناس ذلك
 العربیةاللغة ب درًسا للجمیع. كان یقولھأن یكون یجب ، قولھ الجمیل المحرمة مباحة. لذلك ، واألشیاءاألشیاء غیر الموجودةیجعلون 

 الجنة. هللا یجعل مثواهبعده للناس. رحمھ هللا. تبقى "أحسن شي ما بعرف شي". إنھ قول جمیل. ذكرى جمیلة 
 

الدنیا. عاش في األردن  ھذه الكثیر في یُعطَ لم ، هلالج لج، كان معروفا. ولكن بحكمة هللا تماما . لم یكن مخفیامامن األولیاء العظواحد  إنھ
ً كرّ مُ . رضي هللا عنھ. كان لبضع سنوات ً كرّ مُ ھناك. ولكن من الواضح أنھ كان  ما ، الدنیا هفي ھذ خلوتھمن أجل استكمال  لذاھناك  ما

بركتھ علینا. نرجو ان تكون مقامھ.  هللا یرفعإلى اآلخرة من ھنا. رحمھ هللا.  إنتقل لذلك ، وأكملھا ھنا.وجَل یأتي إلى ھنا هللا عز جعلھ
ومن هللا التوفیق.  ھناك حكمة في دفنھ ھنا. تم دفنھ بالقرب من المطار الجدید. ستكون ھناك بركة وحمایة لتلك المنطقة إن شاء هللا.

 الفاتحة.
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