
 
 
 
 

 
  

 

 

 رقة القدامى
 

 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
 

قدس هللا سره الشيخ  موالناهذا السبب ل.  تبقى موجودة بعد أن تغادرأقوى ، وروحانيتهم . روحانيتهم  لناسل األولياء تجلب البركةزيارة 

. يرتاح الناس حاضرة هم تهمكون تعليه وس النظرمقامات )األولياء( حتى يتمكنوا من ا زيارة سبعبعليه بضيق شعر المرء إن يقول 

 .بهمتهم أقوى  همويصبح إيمان

في  للجميعاحترام  كان هناكهذا السبب ل.  أكثر راحة وكان إيمانهم أقوى القدامى كانوا.  . كل شيء صعبآخر الزمان صعب في حال ال

،  المشايخ،  الكثير من االحترام لرجال الدين بصرف النظر عن هذا ، كان هناك.  بعضهم البعضيحترمون كانوا . الناس الماضي 

يقول أشياء حتى الجاهلين ال وأستاذ ، يخرج نه عالم ، ايقول  المرء. اآلن  رؤوسهم لتشغيل. لم يكن هناك الكثير من الناس  واألولياء

بدالً من تقوية عقيدتهم يضعفون  ؟" "هل أنا على صواب أم ال ماذا يفعلون قائلينس ال يعرفون . النا رؤوس الناس ويربك،  هايقولون

 . إيمانهم

وذهبنا لتقديم التعازي  لديهم جنازةالذين  إخوان. كان هناك أيضا  . تقبل هللا ذلك أمس قدس هللا سرهالشيخ شرف الدين  موالناذهبنا لزيارة 

الصبر عندما م هون لتمنيتعازيهم أو  يتقبلون. أكثر من ذلك عندما يكونون فرحين ،  الناسجيد ومهم إلصالح / استرضاء  أمر. إنه  لهم

بورصة سلطان . قمنا بزيارة  في بورصة األولياء. ثم ذهبنا لزيارة الثواب ويعطي  األجريكونون حزينين هو أمر جيد لهم وهللا يكتب 

 . ، هو أيًضا سلطان في اآلخرة بين السالطين ما شاء هللاقدس هللا سره . ، حضرة أمير سلطان  المبارك

تلك الكتابات الجميلة  األولياء هناك: لقد أوضح لنا أحد  لقد ذهبنا إلى المسجد الكبير مرات عديدة ولكن هذه المرة حصلنا على الحكمة

. رضي هللا عنهم ، وللمنفعة . للجمال  الناس ولفائدة بحكمة. كما قلنا ، في الماضي كان الناس يفعلون كل شيء ا وبياناته اوحكمته

 .هم تفكيرفي  ين. كانوا لبق شيء آخر القدامى. أذواق  لنا لبعض الوقت ا ذلكأوضحو

. هناك الكثير من الناس ولكن يطلق  رقة. ال يوجد شيء اسمه قاٍس وهذا العصر  األيام هوكما أن األسمنت خشن ، فإن فكر الناس في هذ

، وباتباع أولئك الذين  لى طريق نبينا الكريمع كمن خالل كون هاميتعل الرقة يتم. هذه ذلك  . نحن بحاجة لتعليم ئدةحشود عديمة الفا معليه

. رضي هللا  يعلمون النعومة والجمال اشخاص. هم  ذو وقار. األولياء أناس  . وهذه هي الطريقة واألولياء طريقه علىيسيرون خلفه و

 من هللا التوفيق .و . الجميلة إن شاء هللا والرقةهؤالء الناس مثل هذا الفكر الجميل  يرزق. هللا  عنهم

 الفاتحة .
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