
 

 

    

 أحبوا المشايخ

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 .

شيخ ال الذي انتقل فيه موالنااليوم هو اليوم  ذكر الصالحين .ديث الشريف( تنزل الرحمة عند )الح." الرحمة " عند ذكر الصالحين تنزل

 .حاضرة  همتهكون ت نرجو أن.  منه كل يومالمدد . نطلب  إليه كل يوم. نشير  إلى اآلخرة قدس هللا سره عبد هللا الداغستاني

. ال تعمل  هم كل يوم. الحمد هلل نذكر كل يوم مشايخنا،  . علينا أن نذكر جميع األولياء ه يوم واحد فقطمن خالل احترام ال تسير األمور

 تسير األمور. ال هلل شكر ال ةوجودمه . همت يكون معنا دائما، يجب أن  . يجب أن يكون في قلوبنا كل لحظة من خالل تخصيص يوم واحد

  . ، مرة في السنةفقط  ه اليومبتذكر

، العظام همت األولياء  هكذا هي".  دمد عندما تقول "هم موجودة همت ، . كلما كان هناك مشكلةدائما  حاضر هممدد، هم الحمد هلل همت

 وهي،  مرة أخرى حاضرة هم. همت الجانب اآلخر وها فيفتح م، ولكنه أغلقوا عيونهم هنا .إنهم أحياء . شيخنا ، شيخ  نا، شيخ المشايخ

 . أقوى

 وهم،  هللا أحبابهم إن،  هم على قيد الحياة على أي حالإن.  نهايةال. الموت ليس  الجماعة السنةعقيدة اهل  هذه هي،  عقيدتنا يه ههذ

إنه ألمر جيد أن . هذه الدنيا طلب المساعدة في ، ألنه أمر جيد  المساعدة واطلبادائما ،  اطلبوا همتهم. هلل  الشكرالحي  مقاميعيشون في 

 . يدناب يمسكشخص ، شخص لدينا يكون 

. عدد قليل هلل  الشكر.  . إنها نعمة عظيمة شخص ما يمسك بيدكأن يكون لديك إنه ألمر جيد بالتأكيد  ." يمكننا أن نفعل ذلك "تقولوا ال 

 وااكتسب، وقالها للناس ، ووالدنا ، شيخنا الشيخ قدس هللا سره حضرة موالنا التي أظهرها األشياء  الهمة . هذهقد منحوا جدا من الناس 

 .هذه النعمة أيضا من 

.  ممنوح للجميع هذا ليس.  شيئا جيدا. لقد كان  نا، وشيخ مشايخال،  الصحابة، الكريم  لنبينا قدموا محبتهم، يروهم لم  معلى الرغم من أنه

 هذههللا كما زاد  كلما كنا شاكرينألنه .  نعمةالهذه على . علينا أن نكون شاكرين هلل  الشكر.  ر لعدد قليل من الناسمقد   ذا، ه كما قلنا

 ومن هللا التوفيق . .علينا هذه النعم  يزيد. هللا  هللا إن شاء والنور ،اإليمان :  الحقيقية هي تلك الروحية النعمة.  النعم

 الفاتحة .
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