
 

    

 

 زيارة األولياء

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد 

الداغستاني ، شيخ محمد األولين واآلخرين . مدد يا رسول هللا ، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد يا مشايخنا ، شيخ عبد هللا الفائز 

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

 لديهم ،حاضرة  األولياء همت.  العالم أنحاء جميع من الناسب مليئ قدس هللا سره الشيخموالنا مقام .  زيارةالب قمنا ، وعدنا ذهبنا هلل الحمد

  . كراماتال تحدث أخرى ومرةبه  يرغبون منيدعون كل  ، الجنة رياض من روضة قبورهم.  المقاماتفي  قوة

 ، األنبياء،  األولياء زيارة.  الكريم نبينا أمر أيضا هو األهل قبور زيارة حين في.  زيارتهمب ونقبلي وال األولياءب ونيقبل ال الناس بعض

 عانوا أنهم من الرغم على يشتكوا لم.  هللا سبيل في همتال من الكثير بذلوا ؟ الناس هؤالء حياة كانت كيف.  اإليمان قويت والصحابة

 . العذاب

. يشتكوا ابدا  لم السبب هذال. التي يسيرون عليها  جميلة طريق كم هي يعرفون ، يفعلون كانوا ما يعرفون كانوا ألنهم ؟وا يشتك لم لماذا

 هللا أوامر أطاعوا.  لهمبالنسبة  شكوى موضوع يكن لم ، كان وأيا ، األلم ، الدنيوية والمتاعب الدنيوية الصعوبات من هناك كان مهما

 . للناس مثاال واأصبحو ، يعرفون ألنهم

 الطريقة بهذه ذاك فعل لو أتمنى كنت " القول إلى ذلك وسيؤدي.  يائسة أعمال فيكله  الوقت وسيمر اخرى ، شكوى إلى ؤديت شكوىال

 واقض األولياء أولئك. لمشيئته  نسجد علينا أن ، هذا شاء ، هذا هللاأراد  إذا. ال داعي للتمني  ." الطريقة بهذه ذلك فعل لو أتمنى وكنت

 .يأتون لزيارتهم  الذين أولئكمشاكل ل حال وااصبح مانه كما.  لنا مثاال اصبحوا مأنه حتى والسعادة الشكر عن التعبير في كلها تهمحيا

 تكون عندما.  حبوب ونأخذيجعلهم ي أن يمكن االكتئاب وهذا االكتئابب الناسيُصاب  أحيانا.  لزيارتهم كبيرة فوائد هناك أن المؤكد من

 .يقول موالنا الشيخ  " العبء هذا ونفسيخف.  أولياء سبع زيارةقم ب " ، مكتئبا

 كل الىذهبوا  نوالمسلم ألن.  الكفر دول في وحتى ، األخرى البلدان،  البلد هذا في أولياء هناك.  مكان كل في أولياء هناك ، هلل الحمد

 حتى.  هناك األولياء بقي ، هناك من نوالمسلم انسحب وعندما ، قبل من إسالمية دول األماكن تلك كانت أو.  هناك واستشهدوا مكان

 . لزيارتهم ونذهبي وأحيانا األولياء هؤالء توهم نور وندركي أيضا المسلمين غير

 همهمت كونت نرجو أن.  زيارتهم على الدوام يرزقنا هللا.  همتهم من يحرمنا ال هللا.  جيدة زيارةال السبب هذال.  للمسلمين كبيرة نعمةهذه 

 ومن هللا التوفيق . . وتكون درجاتهم عالية علينا

 . الفاتحة 

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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