
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 ھمة األولیاء

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

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

 الجمعیة.
 

ومقام موالنا  حضرةدنا. رجعنا بأشیاء جمیلة من عُ قد قبرص] و زیارةمرة أخرى [الحمد � رزقنا هللا عز وجل 
 ،موالنا الشیخ ناظم. ولكن شكراً � إنتقالثماني سنوات على  بإذن هللا. األیام تمر بسرعة. مرّ ناظم  الشیخ

ً ، وھو ِھمتھ تصل إلى الجمیع ،أقوى اآلن. لذلك روحانیتھ  .لناساھدایة ل سببا
 

الوقت الذي نعیش فیھ ھو وقت صعب. إنھ وقت خروج الناس عن الدین. لقد فقد الناس عقولھم. یعتقدون أنھم 
ون إلى كل األشیاء السیئة الدین. إنھم یلجؤ وكذلكخیر ما ھو ال یقبلون كل وأذكیاء. یبدو أن لدیھم عداوة للدین. 

، األمر بالمعروف والنھي عن المنكرلیس وقت إنھ  :ملسو هيلع هللا ىلص كریمعنھ نبینا ال أخبربدون اھتماًما بھا. إنھ الوقت الذي ویُ 
 .بل وقت األمر بالشر والنھي عن الخیر

 

ً أنھ كان  إنتقالھ. كرامة األولیاء وخاصة موالنا الشیخ ناظم بعد ةھمة األولیاء مھملذلك، فإن  لكثیر من ا لھدایة سببا
، أرواح المؤمنین الحقیقیین ولكن األرواح، األجسادمن عظمة األولیاء. تختفي  وھذا. المناماتالناس من خالل 

. ةمة موالنا الشیخ ناظم كبیرھِ ي الفائدة. لھذا السبب، فإن ھم عدیمإن النار،رواح الكفرة الى أتبقى في الجنة. تذھب 
 .أن یشكر على دخولھ مثل ھذا الباب إھتدىإن شاء هللا سیصل الناس من خاللھ إلى الھدایة. وعلى من 

 

. تماًما مثل بھمتھمصلون ، شكراً �. یأقوىوحاضر ، ھو ، لكنھ موجود. ھو ھنا. كما قلناثماني سنوات ، مرّ لذلك
الفاتحة.  لھمقرأ إ ،خضر علیھ السالم فإن األولیاء ورجال هللا یفعلون الشيء نفسھ عندما تكون ھناك مشكلة. لذلكال

 .زیل العناءمور ویُ األ هلالج لجهللا سیُیسّر  ،بحرمتھم
 

بل نسأل هللا عز  ،من انسان نسأللط بعض الناس ویقولون إنھ ال یمكنك أن تطلب من شخص. ال یخ -ذا الطلب ھ
كثیر الیقبل طلبنا.  هلالج لج هللا ، فإنهلالج لجهللا  من أحباب حیث أنھ، بحرمتھن الشخص ھو الوسیلة. أ حیث. بحرمتھوجل 

بحرمة نبینا ، من األفضل أن نقول "مقبوالً دعاءنا  لكي یكون. نفوسھم مھزومین من، خطائیین وضعفاءمن الناس 
نبینا  بحرمةأھل البیت". ألن هللا عز وجل یقبل دعاءنا  بحرمة، بحرمة الصحابة، بحرمة األولیاء، ملسو هيلع هللا ىلصالكریم 
 .واألولیاء ملسو هيلع هللا ىلصھ بیت ، بحرمة أھلملسو هيلع هللا ىلصالكریم 

 

حب إنھ لیس خطأ. یجب أن تُ  ."ھذه األشیاء إلرباك الناس. یقول "إنك ترتكب ھذا الخطأ وذاك الشیطان لقد اخترع
ستكون من الناجین في الدنیا وفي اآلخرة. خالف ذلك، إذا كنت إن شاء هللا.  من المحفوظین لكي تكونهلالج لج هللا  أولیاء

ً  تعتقد أنك ، ولن یكونوا محفوظین في الدنیالن  هلالج لج الذین لیسوا مع هللالدنیا، فلن یتم حفظك. في  ستكون محفوظا
 .إن شاء هللا. نرجو أن نكون مع أحبابھ إن شاء هللا هلالج لجنرجو أن نكون معھ في اآلخرة إطالقا.  یكونوا من الناجین

 ومن هللا التوفیق. الفاتحة.
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