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 العرس الھجري لموالنا الشیخ ناظم

 
. الصالة والسالم على أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم. لسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھا
، صحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا، مدد یا ساداتي أرسول هللاسولنا محمد سید األولین واآلخرین. مدد یا ر

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

 

 بسم هللا الرحمن الرحیم
ِ َال َخْوٌف َعلَْیِھْم َوَال ُھْم   ﴾63﴾ الَِّذیَن آَمنُواْ َوَكانُواْ یَتَّقُوَن ﴿62یَْحَزنُوَن ﴿أََال إِنَّ أَْوِلیَاَء �َّ

 

، ناظم. حسب التقویم الھجري الیوم . أحدھم موالنا الشیخهلالج لج هللا بحباأولیاء هللا یعني أ. ھَمال حزن وال علیھم، أولیاء هللا ال خوف 
، كان األمر وأثناء رحیلھ إلى اآلخرة اآلخرة. لقد عاش حیاتھ دون خوف من أي شيء وبال حزن. الى انتقالھالثامن من رجب ھو یوم 

مما یعني الزفاف. وھي أن تصل إلى  عرسالباكستانیون والھنود. یسمونھ  إخواننا، كما یقول عرس بالنسبة لھمكذلك. الموت ھو "
 شيء بالنسبة لھم.أجمل  اإلتحاد، اآلخرة،

 

لكل األولیاء. یمكن او یكشف ظھر یُ . لیس من الضروري أن هلالج لج عند هللا ینمحبوب، هلالج لجهللا  اءیجب أن نجتھد لنصیر من أولی ،لذلك
 ،هلالج لجهللا  أحبابھو من هللا عز وجل ویبتعد عن المحرمات . من ینفذ أوامر هلالج لج هللامن أولیاء وولي  هلالج لجهللا  أحباب من أن یصبح شخص

 .ملسو هيلع هللا ىلص ممن یحبون نبینا الكریم
 

عن ظھر قلب.  ، وحفظوا األحادیث النبویة كلھاس الذین حفظوا القرآن عن ظھر قلباألولیاء ھكذا. ھناك بعض النامن ال تصبح 
ھم  ب. األحباهلالج لجهللا  من أحبابعتبرون ال یحترمون األولیاء وال یحترمون الصحابة. ال یُ . ملسو هيلع هللا ىلصحترام لنبینا الكریم لكنھم ال یظھرون اإل

 ولیاء هللا.أویتبعون طریقھ. ھم  ملسو هيلع هللا ىلصنبینا الكریم ویحبونھ  ونمن یحترم
 

. لم یكن قلبھ منفصالً عنھم ولو للحظة. لم ملسو هيلع هللا ىلص نبینا الكریممع و هلالج لجكان مع هللا  ،طوال حیاتھل األكبر ھو موالنا الشیخ ناظم. والمثا
ولكن الیوم  ،هلالج لج�  الحمدكل دقیقة  ،نتذكره كل یوم. لذلك الیوم .. مقامھ ھناك المزید من العطاء. وفي حيّ ھو  لذلك، .رق ابداتفی

 الناس.نذّكر و مكركذّ نُ  أنمناسبتھ. علینا 
 

، ملسو هيلع هللا ىلص. أھم شيء ھو الوقوف في وجھ الظالمین وقول الحقیقة. كما یقول نبینا الكریم الظلملم یكن أبًدا مع الظالمین ولم یوافق أبًدا على 
ا فعلوا ذلك. الظلمة والظلم. أولئك الذین قبلوضد  وقت،مع الجمیع وفي كل  ،تكلم دائًمای ھو الجھاد األكثر قبوالً. ولم یتراجع أبًدا.

 أنفسھم. المھم عدم الموافقة على الظلم وعدم التواجد مع الظالمین.یقبلوا یعرفون  وأولئك الذین لم
 

، ملسو هيلع هللا ىلصنبینا الكریم  ،نحن نحبھم. نحن نحب هللا عز وجل. عالیا مقام األولیاء وموالنا الشیخ ناظم والمشایخ هللا یجعلهللا مقامھ.  رفع
وإن شاء هللا  ،إن شاء هللا نحبھم حب".أمن  المرء مع" قال ملسو هيلع هللا ىلص، ألن نبینا الكریم ھم. إن شاء هللا نكون معھمكل ،الصحابة وأھل البیت

یدوم ھذا الشوق والفراق إلى األبد.  قصیر. الحیاة تمر بسرعة. إن شاء هللا لنلوقت  الفراقسنكون معھم إلى األبد في الجنة. ھذا 
 ومن هللا التوفیق. الفاتحة. سنبقى معا إلى األبد إن شاء هللا.
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