
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 فضل زیارة المقامات

 
. الصالة والسالم على أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمالسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ. 

أصحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا، رسولنا محمد سید األولین واآلخرین. مدد یا رسول هللا، مدد یا ساداتي 
دستور موالنا الشیخ عبد هللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدد. طریقتنا الصحبة والخیر في 

 الجمعیة.
 

یوم أمس هلالج لج هللا رزقنا  ،هلالج لج. ھذا ھو معنى الحدیث. شكراً � فھو جیدیقول: إن ما یذكرك باآلخرة  ملسو هيلع هللا ىلصنبینا الكریم 
. كنا ملسو هيلع هللا ىلص استضاف ضیوف نبینا الكریم الولي الذي ،األنصاري [المولود] خالد بن زیدأیوب  وزیارة مقام سیدنا أب
 ، مقامھ عاٍل.معنویا وظاھریا أكرمناھناك.  وأفطرناأیًضا ضیوفھ ھناك 

 

، یطلق علیھم سلطان في المكان الذي یتواجدون . إنھم أناس جمیلون. أینما كانواباآلخرة. یذكروننا إنھم األولیاء
موھم ببناء موھم دائًما. لقد كرّ وكرّ شّرفوھم  فإن أجدادنا، ھالة سلطان ... أینما كان المكان، سلطانفیھ. أیوب 

 .بأسمائھم بالتصدقالقیام و
 

. ملسو هيلع هللا ىلص الذین كانوا في طریق نبینا الكریم أكرمواھم في ھذا الطریق. كلساروا  ،ن ومن قبلھملعثمانیوا ،هلالج لج شكراً �
ھذا . والبدعة. ومن جاء بعد ذلك أطلق علیھ الشرك إحسانھم وخیرھم دائم. لخیرل ومراكز المقامات ،بنوا المساجد

یُقّربنا وأھل البیت  األولیاء ،المشایخ، ملسو هيلع هللا ىلصصحابة نبینا الكریم  وإكرام . وإال فإن تفضیلالشیطانوحسد غیرة  بسبب
 .حاضرة، ستكون روحانیتھم إكراما لھم. هلالج لج هللا من

 

. لكنھم اآلن كلھا المقامات یزورون، المباركةاألشھر الثالثة  تأتي. عندما الماضيأكثر في  ذلك یُطبّقن ، كالذلك
من قبل. وھم یذھبون إلى المسجد سالى. ال یتنقلون كما الناس ویقولون لھم أن ھذا خطأ. كما أنھم كُ  یُشككون

 ونیتذكر .ون ویعودون إلى المنزلأشیاء یعرفونھا. یصلّ ، والقرآن یس. یقرؤون افیھ ویزورون هلالج لجهللا  ةرضامل
ولیس ثواب واحد.  ،ثواب 10كل حرف ینال عن  ،قراءة القرآن. بالنِعمالكثیر من  وینالون المباركةاألشھر الثالثة 

. الذھاب مع هلالج لج هللا ةرضاملھو الذھاب مع الجماعة  ،لما فعل ذلك. بالتأكید - في البیت ملسو هيلع هللا ىلصلو بقي نبینا الكریم 
 .میلالجماعة ج

 

ھم صحابة نبینا الكریم صلى هللا علیھ وسلم. ھؤالء عباد هللا الشیطان ال یحبھا ویجعل الناس ینسون ھذه العادات. 
، یقول بأیھم إقتدیتم إھتدیتمالطریق.  یُظھرون لنا، النجومك تباعھم. إنھمإوأمرنا ب ملسو هيلع هللا ىلصوقد أثنى علیھم نبینا الكریم 

یجب أن  ،. لذلكفھو تحت الھدایةمنھم  اتباع أیإھنا ب الىك الذین وصلوا نبینا الكریم صلى هللا علیھ وسلم. أولئ
 .النعمةمن ھذه  نستفید

 

فھم  ،على العكس. هلالج لج ال حرج في زیارتھم إلرضاء هللافي كل مكان.  موجودین الصحابة واألولیاء ،شكراً �
، ا یكون أحدھم شھیدًاعندم اء.دشھألنھم كلھم  ،. إنھم أحیاءأموات لیسوا. إنھم هلالج لجهللا  أحباب حیث أنھم ،ینفعون

ِ أَْمَواتًا بَْل أَْحیَاٌء ِعنْدَ َربِّھِ " الشأنعظیم في القرآن  هلالج لجهللا  ذكر یمنحنا  م".َوَال تَْحسَبَنَّ الَِّذیَن قُتِلُوا فِي سَبِیِل �َّ
بركتھم هللا یجعل هللا مقامھم.  أعلىوھي الحیاة األبدیة.  هلالج لجالحیاة الحقیقیة التي أعطاھا هللا  ،األحیاء من تلك الحیاة

 ومن هللا التوفیق. الفاتحة. .یعطونا من إیمانھم إن شاء هللانرجو أن علینا. و
 موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني
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