
 زیارة جماعة أنقرة

 رسولنا على والسالم الصالة . الرحیم الرحمن هللا بسم.  الرجیم الشیطان من با� أعوذ . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 هللا عبد شیخ ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد
 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني الفائز

كل  مجئت ؟ألیس كذلك ،  في اللیل تسافرون أیضا منتأ. كلمات  بضع، دعونا نقول  إن شاء هللا. الطریقة  أمر الصحبة ھي
،  اسطنبول) قربمدینة ( يادابازار منبعض ال، و من ھولندا جاء بعضال،  من أنقرة مجئت.  هللا ھذه المسافة في سبیل

. على أي حال واأتی نن لوخراآل.  هللا نرجو أن یأتي أحباب .أحبابھ  رسلی نسأل هللا أن.  ما شاء هللا . من ألمانیا بعضالو
 .م كنم أبعد مسافات من بعضال جاء. یرضى عنكم  هللا.  من أنقرة على طول الطریق مجئت. المجالس  ھذه مثل  یحبونال

 . في سبیل هللا واؤجا. من ذلك  أبعد من جاءھناك من و،  من ھولندا واؤالذین جا، وھناك أولئك  من ألمانیا بعضال جاء
 المجالس . منحنا ھذههللا  ألن؟  شكرن لماذا . لحمد هللا . مرة في كل حین على المجيء ونقادر منتأ على األقل

 ، سیئ كل شيء ونفعلی،  شرفھم یدفعون،  أموالھم یدفعون . كل أسبوع مكان ما الى الذین یذھبون ھناك بعض الناس
 حصحیهللا  . منھم لم یجعلنا أنھ هللا نشكر.  ملل أوتعب ،  جازعنا الشعور بأيدون ب یذھبون.  كل أسبوع ذلك ونویكرر
ال ، لكنھم بعیدا  ھنا اآلنفیھ  جلسالذي ن المكان نسمي ھذا . سیئال ھذا الطریق نع ینصرفوا ویمكن أن ، أیضا طریقھم
 قبرص الىلیس فقط .  مكان على وجھ األرض كلإلى  یذھبون،  لیال أو نھارا سواء كان انھم ال یھتمون.  بعیدا یسمونھ

.  أوروبا الى یذھبون كثر ثراءواألإلى قبرص  ونیذھب الفقراء.  القمار ھذا المرضوجد  أینما یذھبون.  المجاورة
 حصلی نسأل هللا أن . شھیر كازینو في أي ونراھنی یقولون انھم . فیغاس إلى الس،  إلى أمریكا یذھبون" ثراءكثر األ"و

ال  ملكنھ. ایضا  الشیخ موالنا رأوا ھناك أشخاص . ھؤالء الناس من بین هللا یعرفون أشخاص ألن ھناك . أوضاعھم
 التجمعات .مثل ھذه الى  ویذھبون بأھوائھم ونقعی ونزالی

،  الیوم نحن ھنا. ة ذلك قیم واعرفا لذلك ، في سبیل هللا جئتم . كبیرةنعمة  في سبیل هللا وقدومكم ھنا وجودكم ، ھناك
 یشعرون بالتقزز.  أشیاء سیئةو سیئة إلى أماكن قلوبھم تمیل ال ھذا الناس الذین یعرفون . موجود دائما هللا.  غدا راحلون

 . الیوم جاؤوا كثیر من الناسال . الذین یفعلون ذلك باألسف لھؤالء یشعرون . مثل ھذه األمور من

 عز ا هللادعو. والخالف  أنواع األذى جمیعبالطریق  عن الناس تضلیل انھم یحاولون.  ھذا البلد ریتدم أیضا انھم یحاولون
أولئك یحفظ هللا .  عن الطریق رحلوا من الذین الكثیر ولكن هللا وفقنا . أیضا ندعونحن .  إن شاء هللا كمؤدعا یقبل. وجل 
. أحد یفلت لكي ال قصفی،  كل مكان یبحث في الشیطان.  صعبة للغایة في أوقات ألننا نعیش . أیضا تضلیلھم لم یتمالذین 
جمیع  أخذ إذا الحزنب ال یشعر . شيء لدیھ لیس . رحمة عنده الشیطانأن  واعتقدت، ال  اآلن ال ترحم ھناك أناسأن  مثلما

إذا  ." أخاف هللا إني "،  ، یقول في النھایة.  على حد سواء الى الجحیم دخلوا ھمانفي القرآن قول یو.  جھنم الىالناس 
 . أیضا إلى الجحیم، تذھب  خافتال كنت 

فكر، ت . في حینا. ال تظھر عذر لخطوة واحدة ولو نفسك خلف تسیر. ال وال نتبع نفسنا ، دعونا نكون حذرین  ھذا السببل
 انستقعكما كال، " آخرحفظ واحد او خلف ھذا الشخصذھب ایضا سأ،  إلى الطریق الصحیح الشخص اھذ دعوني أرشد "

، ن أنفسھموالمؤمنحفظ . إذا  ! نحن نعیش في زمن خطیر حذرین للغایة. نحن في أیام خطیرة واكون.  الھاویة والھالكفي 
، هللا  نفسك ا قاومت. إذا كنت مثاال جیدا وإذ ن من خاللھمواآلخر ديسیھت.  أیضا بھم سیكونون محفوظینن والمحیط

،  بالنسبة لك ةبركتكون .  ذھب كما أمرتاالخیر وب استمر.  خطرالوالقفز في  خلفھمللذھاب  ال داعي.  ده لكایوجھ عب
. في الواقعأساسا . ھناك  الفراغ. الناس یعیشون في  عدد في كل مكانالزید ی، إن شاء هللا  . شیئا فشیئا نور للناسوھدى و

تكون أن خدمة كبیرة وھدیة عظیمة  إنھا،  ركتھموب دعاؤھم. من خالل  قدم أجدادنا دماءھم وحیاتھم في سبیل اإلسالم
 الخالف . من كثیرال وسطفي  محفوظا



كل شيء  . قوي یھتكئ علنالمكان الذي قویة و ظھورنا. یخافون  ال هللا یساعدھم أولئك الذین.  حقا یساعدنا هللا نرجو أن
نحن بحاجة . جل و هللا عز ھو أبدا یتغیر ال الذي الحقیقي الكائن . كما ھو ھو عز وجل هللا . تتغیر الجبال حتى، یتغیر

شفاعتھ و بركتھب محفوظون نحن. صلى هللا علیھ وسلم  الكریم نبینا، ھ حبیب نشكر دعونا . ذاكھنفكر دائما و ھذاب ألن نؤمن
إذا  . شخص ما مع أو شخص تحیات تحمل اذھاب ا ،محترم، وكنت  مكان ما ذاھب الىإذا كنت  ،الدنیا في  ألنھ حتى .

 الكریم لنبینا إكراما تلقإذا  األبواب یفتح وجل عز هللا.  من أنت ونكیسألو یطردونك،  بشكل عفويو الدخول حاولت
 .صلى هللا علیھ وسلم 

 

 ستین الى نیخمس آخر في مثل السرطان في كل مكان وانتشراو اصبحوا وحوشالذین  الوافدین الجددھؤالء ب تؤمنوا ال
 ماعرفنا  .ونھ فھمت كل ما ھذا.  الكریم نبینا دونب فھمھ كمیمكن ال؟  القرآن الكریم ونفھمست كیف . القرآن یقولون .سنة 
 . كلمتین لقد تعلموا . نفس الطریقوعلى  ھنا منا الذین ال عقل عندھم . ئیرد موه، وجعلت كل مكان تمدمر لقد. موه فھمت

.  العقل ناهللا یعطی . الكریم لنبیناإن لم یكن  القرآن فھممكنھ ی ال أحد؟  القرآن وافھمت أن كمكیف یمكن ، أوه . القرآن یقولون
 ؟ أن تقول كیمكنذا ما . منطق أي عندھملیس .  بعیدون عن المنطقیین ، بدون عقل بالتأكید ھؤالء الناس،  حقا

 كل ما . في سبیل هللا مجئت.  كم جمیعاعن یرضى هللا.  الشیطانشرور و ھؤالء الناس من شرور . جمیعانا حفظهللا ی
 في جمیعا ءسعدا نرجو ان نكون.  فضلاألعلى  نرجو ان یحصل الجمیع، قد علیھ  تحصلونقد  ونریدتو ون بھرغبت

الموجود فیھ   مكانال في نرجو أن نكون. ایضا  في الجنة نكون معا، الدنیا في  معا كوننا تماما مثل.  اآلخرةفي الدنیا و
 . ومن هللا التوفیق . إن شاء هللا ھناك ال یوجد فصل ، ولكن اآلن فصل ھناك.  إن شاء هللا شیخناكون مع نو،  الكریم نبینا

 الفاتحة .

الحقانيموالنا الشیخ محمد عادل   
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