
 
 
 
 

 
  

 

 زيارة أولياء هللا
 

 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
 

. أخبرنا  زداد قوتهمإنتقالهم تبعد  . والفيض. زيارتهم تجلب البركة  أيًضاإنتقالهم خالل فترة حياتهم المباركة وبعد  أولياء هللايجب زيارة 
هذه الحياة ، ل هم. ال يوجد شيء في فقط اآلخرةألنهم اآلن من أجل "  سبع مراتب، تصبح قوتهم أقوى  إنتقالهم من هذه الدنياد بع شيخنا "

 . تصل إلينا موبركاته مددهم.  بحتة روحانية تهمقو .اآلخرة فقط من أجل 
 

قم بزيارة  "أن يقول الشيخ موالنا هناك الكثير من المعاناة ، اعتاد . عندما يكون  ، وهناك الكثير من المعاناة نحن في آخر الزماناآلن 
. زيارة هؤالء المباركين تساعدك على  يزيل المعاناة التي تنتابكسأو بعيًدا ، قريبًا  مقاما". ال يهم ما إذا كان الشخص يزور اء سبعة أولي

ك ، يسمعون السالم ، فهم يتلقون سالم وتلقي"عندما تدخل مقبرة  مصلى هللا عليه وسليم النبي الكر عن. هناك حديث  وهللا اآلخرةتذكر 
 . ستطيع سماعهمت. هناك بعض الذين يجيبون ، لكنك أنت الذي ال  ك ، لكنهم ال يستطيعون الرد عليكسالم

 
إن وقرأ سورة الفاتحة ، تثم ! " هلل يا عبد ! السالم عليكين نمؤمقوم السالم عليكم دار  " بقولنا ندخل هذه األماكن باحترام ونحييهملذلك ، 

ستطيعون هللا ي أولياء. هم فقط ،  مكتئبين، ومعظمهم ابصع يكون حالهميعاني الناس ،  في آخر الزمان قلنا ،. كما  شاء هللا ستنتهي المعاناة
. هذه األشياء ال يمكن أن تساعد. هذا ممكن  تجعل األمور أسوأ -األغاني الشعبية ، األغاني المسارح ، ، . إن دور السينما  إزالة االكتئاب

 " .عاتقي. أزل المعاناة التي تقع على  يمكنك إزالة المعاناة : " . قل لهم هذا إن شاء هللا . يزيلون المعاناة مناين هؤالء المبارك ببركةفقط 

 
. أينما كانوا ، فهم موجودون في كل مكان حول العالم ، لكننا ال نعرف  زيارتهمنظهر االحترام لهؤالء الناس ، نقوم بجميعا يجعلنا هللا 

 . من هللا التوفيقو . المعروفين أمر جيد ، إن شاء هللا. إن زيارة  ماليين منهمالأماكن معظمهم ، ألن هناك 
 

 الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني

زاوية أكبابا ، صالة الفجر، 4014 رجب 3-2019/4- 11 


