
 
 
 
 

 
  

 

 هللا ولياءأ
 

 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
 

. يذهبون إلى أماكن  . أولئك الذين يزورونهم يعرفون هللا على قيد الحياة بإذن هللا ولياء. أ سنقوم بزيارة هللاإن شاء هللا ، مرة أخرى بإذن 

،  مقامك يرفعكل خطوة ،  عن ثواباللذلك يكتب هللا وي إظهار المزيد من االحترام لهم ، لكن زيارة مكانهم الفعلي تعنوأخرى أيضاً ، 

 .ذنوبك ويغفر 

.  بالوهمسبب تالناس ، الشيطان على العكس ي يضللإنه .  هللا تشريفيعني  تشريفهم.  يعني محبة هللامحبتهم .  هللا أحبابولياء يعني األ

أولياء هللا .  ، وليس ألي شيء آخر إكراما هللمحبوبون أولياء هللا ،  الحقيقة. في  شركهللا  أولياء تشريفأن  يوسوسلخلق الوهم 

 . االحترام والمحبةلهم ظهر ن. لهذا السبب ،  هللا أهل مكونه محبوبون

، يصبح  بمحبتهم،  بمددهم.  عظيمةنعمة المدد طلب .  الشيطانمن . ما يعلمه اآلخرون هو  نبينا صلى هللا عليه وسلماياه هذا شيء علمنا 

لكن و. إنهم مسلمون ،  ضعيف ايمانهماألولياء[ ، بأولئك الذين كفروا ب. خالف ذلك ، ال يوجد شيء مثل اإليمان بهم ]أي ،  إيماننا أقوى

 . بدون إيمان

.  . هذا مكتوب في جميع الكتب المقدسة الكتاب. انهم ال يفهمون حتى ما في  هونهذا ال يمتلك - والتوكل عليهاإليمان يعني اإليمان باهلل 

. ولكن من خالل تقليل  . يقول يجب عليك أن تنظر في الكتاب على الرغم من أنه مكتوب أنه خالف ذلك غير صحيح ، فهم ال يفهمونه

 ! األشياء تدريجياً ، لم يتركوا أي شيء في الكتب

. يمكنهم يسر لنا مددهم . هللا  عن أكتافنا ، يقوي روحانيتنا الثقل. إنه عمل جيد ، يزيل أيضا رزقه هللا هي من  أولياءلذلك ، زيارة 

 يعطيكوجل  هللا عز نعمة كبيرة .أتي ، لكن الزيارة ي،  المدد. عندما تطلب  من الشرق إلى الغرب تسافرالذهاب في كل مكان ، أرواحهم 

 ومن هللا التوفيق .  . . أمين كما كنا معهم هنا اآلخرةشاء هللا ، سنكون معهم في  . إنمددهم . هللا ال يحرمنا من  الزيارة خير

 
 الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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