
 
 
 
 

 
  

 

 فضائل الزيارة
 

 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
 

،  عنه سيئة، ويمحو  حسنة هللاله يكتب  يخطوهاخطوة كل  عنالمسلم ،  أخيهمن ذهب لزيارة  " الكريم صلى هللا عليه وسلم نبينايقول 
. ماليين  . إنها ماليين الخطوات أفندي رحلته إلى ما يعتبر الجانب اآلخر من العالم الرؤوفمنذ فترة قصيرة ، بدأ عبد  ."ويرفع مقامه 

 . كل خطوةعن لك ذيمنح . هللا سبحانه وتعالى  الخطوات
 

يمنحهم  عز وجل. هللا  ، وفقط من أجل هللا عشقا هللبالطبع من الصعب الوصول إلى هنا من مكان بعيد ، ولكن هؤالء الناس خرجوا فقط 
من بعيد  ا. بالنسبة لهم أن يستيقظوا ويأتو . في بعض األحيان ال تشعر بالرغبة في االنتقال من مكان إلى آخرنورهم بركات ويزيد من ال

. معظم الناس  دنيوية. انهم ال يأتون ألغراض  في سبيل هللا العشق، ويكون مقبوالً أكثر عندما يكون  لذلك هناك عشق. هلل  محبةهو 
. عندما يكون شخص ما على وشك الذهاب إلى مكان ما ، أينما  العالم ألغراض دنيوية ، لكنهم يسافرون من أجل ال شيء يسافرون حول

 . ذهب سدىيكان ، يجب عليه أن يعلن عن نيته في أن يكون من أجل هللا وكسب رزقه ، وبعد ذلك لن 
 

هللا ! يزيدهم ! هللا هللا يبارك فيهم . أجرهم عظيم .  ويجتمعوا مع إخوانهم المسلمين ايجدولومع ذلك ، فإنهم يأتون مباشرة من أجل هللا ، 
 . من هللا التوفيقو ! ، إن شاء هللا هللا يهديهم: يهتدوا هو أن ألهلهم . أهم ما يريدونه  مهما كانت يزيل عنهم جميع مشاكلهم 

 
 الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني

، زاوية أكبابا ، صالة الفجر4014 شعبان 5-2019/62- 1 


