
 إننا نقترب

 على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم بسم ميحرلا نمحرلا هللا . 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

ك " ك دائما ر  ح  ن   نحن " ٌقولون.  العالم هذا فً التعابٌر بعض هناك ر  . الصباح فً ستٌقظن كٌف؟.  طول علىن ح 

 ،اً صباح ٌستٌقظون،  ونذكرٌ الناس.  غفلة حالة فً ٌستٌقظون أو هللا ٌذكرون ٌستٌقظون إما.  نانوع الناس

 الفراش إلى ٌذهبون.  العشاء ، المغرب ، العصرذلك  بعد ، الظهرصالة  ٌؤدون.  روفطال ونناولٌت ،ٌصلون 

 . ٌومٌنتهً ال الطرٌقة بهذه.  اآلٌات تالوةوٌقومون ب

. الطرٌق نفس فً ونستمروٌ ، الٌوم مر كٌف ٌعرفون ال. ا هذعن  فكرة لدٌه لٌس ، ذلك ومع ، الثانً الشخص

 ونستمر ، ٌوم كل صباح نكرر ذلك.  حٌاتنا طٌلة ذاكه دورن فإننا ، الثالث والٌوم الثانً الٌوم إلى اتجهنا كلما

 . الطرٌقة بنفس

. غٌر مفٌدة  دورة هً المفرغة الحلقة.  مفرغة حلقة فً مه ، هللا ٌذكرون ال الذٌن ، نواآلخر.  جٌدة دورةهذه 

 ولكن حلقةلدٌها  أٌضا الحٌوانات . ذلك غٌر شًء وال ، الحٌوانات مثل ، العشب مثل ٌعٌشون.  شًء ٌوجد ال

 . للبشرٌة ومؤذون للناس ضارون اهللب ٌعترفون ال الذٌن أولئك.  هللا تعرف الحٌوانات

س  "  الكرٌم القرآن فً وجل عز هللا ٌقول.  هكذا كله الكون الشَّم  ِري و  ت ق ر    ت ج  س  ا ِلم   ". ال ع ِلٌمِ  ال ع ِزٌزِ  ت ق ِدٌر   ذ ِلك   لَّه 

"  ذاهب هو أٌنالى  الواضح من لٌس " البعض ٌقول.  هللا إلى ذاهبون نحن ؟ ذاهبون نحن أٌن إلى. إننا نقترب 

 إلى عودوا ، السبب لهذا. إلٌه ٌذهبون آخر مكان هناك ولٌس ،وجل عز هللا إلى ذاهب كله الكون.  واضح هولكن

  .ومن هللا التوفٌق . هللا شاء إن ةمفٌد كونت أن ونرجو ، مفرغة حلقة فً تدور حٌاتنا ال تجعلوا.  هللا واذكروا هللا

 الفاتحة .

 موالنا الشٌخ دمحم عادل الحقانً
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