
 
 
 
 

 
  

 

 هللا لطف
 

 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
 

هو لذين يأتون ، ل يعطي األجر. إن شاء هللا ، هللا  هللا ، نعمة من هللا فضل. هذا من  الحمد هلل -يأتي إلى الطريق له الشخص المقدر 
. إنهم  ويعودون فيض معنوي، إلى قبرص ، يحصلون على  زاويتنا. الحمد هلل أن أولئك الذين يأتون من جميع أنحاء العالم إلى  بالتأكيد

إنه  وليس للدنيا ،.  ، ألن زيارتهم هلل والمعنوينعمة هللا في العالمين المادي  ينالون.  إن شاء هللا خارجية ،وكذلك  يةسعادة داخليعودون ب
 . هللشيء يتم 

 
لو كانت الدنيا تعدل عند هللا جناح  " هللا عز وجل يقول. من أجل هذه الدنيا لم يأت  صلى هللا عليه وسلمالكريم  نبينا.  اال قيمة له الدنيا

لكنه " ،  ذهب تحت قدميكدعنا نكون  أثنت الجبال على الرسول الكريم صلى هللا عليه وسلم " ". بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء
. هناك رحالت تستغرق  . إنهم قادمون من بعيد ، بعيد ، إن شاء هللا ايستفيد اآلخرون منه ، ناتطريق يه ه. إن شاء هللا ، هذ اتجاهل قوله

لى ، ويأتي الناس إ زوايا. يتم بناء  آلخرين في بالدهم ، إن شاء هللاا إلرشاد. يصبحون وسيلة  . يأتون ويعودون سعداء يوًما أو يومين
هذا.  منأفضل  رزق. ال يمكن أن يكون هناك أي وال يشتكون السعادة. يصلون إلى السعادة الى . يصلون  الطريق الصحيح ، إن شاء هللا

 ون .يأت الذينعن يرضى هللا 
 

اآلن  ، اكثير يخدمون. إنهم أناس طيبون للغاية ،  يعودون إلى بالدهم اليوم. س هنا منذ حوالي شهر كانواعبد الكريم افندي وزوجته 
أن  نرجو!  كون أكثرنرجو أن ت.  بيننا في سبيل هللا محبة. هناك إكراما هلل . نحن نحب بعضنا البعض  يخدمون أكثر ، إن شاء هللاس
 ! وسلم ، إن شاء هللاالكريم صلى هللا عليه  نبيناكون من أجل هللا ، من أجل ت دعوها، ]لذلك[  فائدة منهاال  اكله الدنيا!  نتشر ، إن شاء هللات
 . من هللا التوفيقو
 

 الفاتحة .
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