
 هداٌا معنوٌة

 على والسالم الصالة . الرحٌم الرحمن هللا بسم الرجٌم الشٌطان من باهلل أعوذ .وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 ، مشاٌخنا ٌا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتً ٌا مدد ، هللا رسول ٌا مدد . واآلخرٌن األولٌن سٌد دمحم رسولنا

 .الجمعٌة  فً والخٌر الصحبة طرٌقتنا .دستور  ، الحقانً ناظم دمحم شٌخ ، الداغستانً الفائز هللا عبد شٌخ

 قدو الوفاض خالًونا ٌترك لن هللا شاء إن.  هناك األولٌاء زرنا.  الهند إلى وذهبنا هللا سهل علٌنا ، هلل الحمد

 الناس.  االنقسامات من الكثٌر هناك بالطبع ولكن متدٌنون انهم.  هللا شاء متدٌنون ما هناك الناسهم . فٌضب نادع

 . الصحٌح الطرٌق ونظهرٌ الذٌن ون منٌكونس هللا شاء إن الٌنا واؤجا الذٌن

 عبدحضرة و ربانًال اإلمام حضرةعند  ، القبورب ٌعتنون الذٌن أولئك.  هللا شاء ما هناك جدا طٌبون أناس ٌوجد

 السبب هذال.  أخرى أماكن فً خلط ٌحصل لكنو ،بذلك  مستمرون نهما. اٌضا  جدا طٌبون أناس ، الدهلوي هللا

 لتصبح الطرٌقة تتبع أن جٌد ألمر وإنه.  اإلنسانٌة وتعلٌم األدب تعلٌم حٌث من جدا ةمهم إنها. ة مهمالطرٌقة 

 . اآلخرة وفً الدنٌا فً سعٌدا

 ًمن بق هم ،فً الجوار  مسلمٌن هناك ولٌس األماكن بعض فً ذلك ترى.  هناك إلسالمل الوجه المشرق مإنه

موالنا .  هللا شاء إن المسلمٌنب ملٌئة كونست األماكن تلك هللا شاء إن ، المستقبل فً ؟والى ماذا ٌشٌر ذلك . فقط 

 على ٌصعب شًء ال. ذلك  سٌحدث تهمببرك ، هللا شاء إن ." مسلم هكل ٌكون أن البلد لهذا أود " ، ٌقولالشٌخ 

 . مكان كل فً إنهم. وجل  عز هللا

 األولٌاء هؤالء ،ونهارا لٌال سنة مائة لمدة عبادةال من أفضل واحدة لٌلة العدو ضد حارس ٌقف لجنديا كما تماما

 وٌعٌدونهم ٌنفارغ هموزار من ونتركٌ ال ،وا كان أٌنما ،هلل  الحمد.  القٌامة ٌوم حتى جدارة نذلك ع ونكتسبٌ

. األهم  ًه المعنوٌة ولكن حقا بسرعة نتهًت.  مهمة لٌست المادٌة.  المهم هو هذا ، المعنوٌة الهداٌا.  هداٌا مع

 .ٌرزقها للجمٌع  هللا ، هللا شاء إن.  هللا شاء إن هداٌا مع جئنا.  الوفاض خالً الناس ونتركٌ ال

 وٌأتً.  هللا شاء إن ، شهر خٌر صفر شهر نرجو أن ٌكون.  ٌأتً أن وشكعلى  ، خٌرال صفر ، صفر شهر

 على شره وٌذهب.  هللا شاء إن نرجو ان ٌنزل علٌنا الخٌر.  هللا ٌعصون الذٌن ، باهلل ٌؤمنون ال الذٌن على الشر

 . علٌهم الشهر هذا شرور كل رسلٌ هللا.  مفرط بشكل اصبحوا متوحشٌن اإلسالم أعداء.  اإلسالم أعداء

 ال ثم ومن ،أستغفر هللا  مرة سبعٌن ، شهادةال كلمةثالث مرات :  الشٌخموالنا  قال كما ، الشهر هذا وظٌفة

 توزٌعها ٌمكنك الحق وقت فً. الصندوق  فً الصدقة ضع ، المنزل من الخروج عند.  صدقة تعطً أن تنسى

 إن ، المولد شهر فً ونجعلها الشهر هذاٌمر  هللا شاء إن. المحتاجٌن  من الكثٌر هناك.  والمحتاجٌن الفقراء على

 ومن هللا التوفٌق . . هللا شاء إن الموالدنقٌم  أٌضا نحن.  هللا شاء

 الفاتحة .

 موالنا الشٌخ دمحم عادل الحقانً
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