
 

 

  

 طريقة سيدنا محمد تحفظنا

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

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

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني

هذه  خبر عن. وأبه  أن يبلغ عز وجلما قاله هللا عن  تهأم أخبر.  . أخبرنا بكل شيءآخر الزمان ، أيام  هذه األيام عنالكريم  نبينا أخبرنا

 . األيام أيضا

. ة ستكون بهذا القدر مالظل. ا غير قادر على رؤيته فهو،  يدهالمرء خرج أ: إذا مظلمة . أيام "مظلمةأيام  هييام األ"هذه يقول نبينا الكريم 

يكونون في الناس س " الكريم صلى هللا عليه وسلم نبينا. يقول  ونحن في تلك األيام ةميعني الظل الظلمات. الظلمات  يه ةمالظلبما يعنيه 

 مأسنانكب تتمسكون حتى، ولكن يتمسكون ليس فقط . " وطريقي ستحافظون على سنتي؟ ون . ماذا ستفعل األياموضع صعب جدا في تلك 

 . إن شاء هللا ستحفظنا ومحبتهصلى هللا عليه وسلم نبينا الكريم نور . ة ممن هذه الكآبة والظل ميخلصكس وهذا،  بإحكام

إلى  ونصليحبل نبينا الكريم ب يتمسكون. أولئك الذين  وهذا الشر الظلمة ههذ،  الكآبةفي هذه بها التمسك  جما نحتا يه نبينا الكريم ةطريق

.  فضلنا وأظهر لنا طريقه ههلل أن الحمد. وسيكونون محفوظين ،  عنها ينبعيد ونبقيالشرور س وكل، ة مالظل ه، هذ . كل الكآبةالسعادة 

وهذا الكرم من  النعمة ه. دعونا نعترف بهذ أنفسنامن ذلك  أننفكر ال أن  يجب عليناهذا السبب ل.  كون على طرق أخرىنيمكن أن  كان

 .الجميلة نبينا الكريم  طريقةإيماننا أيضا باتباع  وسيزيد، سيزداد ،  سيكون أقوى. بالشكر انيزيد والمحبةالكرم .  له شاكرينهللا ونكون 

الكريم صلى هللا عليه وسلم طريق  نبيناقد أظهر لنا ل.  ما يمكن أن يكون بقدر. يمكن أن يكون مظلما  . ال شيء آخر مهم هذا هو المهم

.  إن شاء هللا الثباتدائما حتى نتمكن من  نقوم بالدعاءأن  علينا. آدم . إن شاء هللا يستمر ألنه ال شيء مؤكد مع ابن  الحمد هلل،  الخالص

  من هللا التوفيق .و
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