
 

 

  

 كل شيء يرجع الى أصله

 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

 ُكلٌّ يَْرِجُع إِلَى أَْصِله

مرة أخرى في  بايعود إلى التر، وس بامن التر آدمابن  ُخِلق.  ". كل شيء يعود إلى أصولهكل يرجع الى اصله  "  قالوا

 . ب مرة أخرى هناكاترتحول إلى وسي.  في القبر عندما يموت الجسد اوضع هذ. سي النهاية

 بالطبع.  ليس له قيمة د. الجس مرة أخرى باترعود إلى ي، س الجسد وكم ستعتني بنفسك اوبغض النظر عن مقدار إطعامك لهذ

،  أسرهم يرعون،  بأنفسهم ونن. الناس سيعت نا وخدمتهدجسب لإلعتناءفقط  نُخلقلم  نا، ولكن الناس بحاجة إلى االعتناء بأنفسهم

ولكن ه الدنيا هذمن أجل ليس فقط إلطعامهم .  . هذا هو واجبهمنبينا الكريم  وعلى هم على هللانويعرض. س هم الخيرونمعليو

 . أساسا لآلخرة

بحاجة إلى إيجاد  همهذا السبب لمن مكان سيئ.  جاؤوابنفس الطريقة مرة أخرى إذا  ونصبحي: الناس  الطبيعة البشرية إنها

. ألنه حتى لو كانت طبيعة الشخص هم . يجب أن يكونوا مع فيما يتعلق بأي شيء مثل الصداقة والزواج صالحينأشخاص 

 يعودون اليها . الناس ،  . إذا كانت األصول ليست جيدةصله تحول إلى أيفي وقت الحق و ان يفسد، يمكن للشخص  تبدو جيدة

 ؟"هكذا صبح الماذا  " ينالناس قائل يتعجبثم ومن 

كون مع تمن السهل أن . ين سيئالمع  واكونال ي. يجب أن  في هذه الحياة الصالحين، يمكن للناس أن يكونوا مع  كما قلنا

 يجدونهذا السبب ل.  . ال تجد انها تناسب الفرد والعقل ، لتكون جميلةالصالحين لكي تتسلى ال تجد  النفسولكن الصالحين ، 

 . ذلك يندمون على، ومن ثم نفسهم  يغذون، أولئك الذين ين جيد واالذين ليسأولئك 

. ون أجدادنا جميل ، . أصولها جميلة تعود أمة محمد إلى أصولها نرجو أن.  إن شاء هللا نكون مع الصالحينجعلنا جميعا يهللا 

  .من هللا التوفيقو. يحفظنا جميعاالشر والشياطين. هللا ب ئ، كل مكان مليراألشراأكثر وأكثر مع  اصبحوا ومع ذلك، ألن الناس

 الفاتحة .
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