
 
 
 
 

 
  

 

 أحباب 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
 

. بادئ  األولياء واألنبياء في هذا البلد، . )الشيخ يغادر إلى مصر(. هناك الكثير من الصحابة  إن شاء هللا رحلتنا اليوم إلى مكان مبارك
، سيدي أحمد  ءاألوليا أكبر أحد.  هناك ي هللا عنها. والدتنا السيدة زينب رضناك ه موجود رضي هللا عنهسيدنا الحسين رأس ذي بدء ، 
 . هناكقدس هللا سره موجود البدوي 

 
قدس هللا . سيدي إبراهيم الدسوقي  قفه ، الحمد هللداخل ممتلكاته ، و زاويتنا.  بركتهب. نحن نعيش هنا  الحمد هلل أن اسطنبول تحت حمايته

ن شاء . إ ! إن شاء هللا ، بركاتهم ستكون علينا هناك اآلالف من األولياء والصحابة هناك -قدس هللا سره سيدي أبو الحسن الشاذلي  سره ،
. خالف ذلك ، ال يمكن أن  العالم الذين يجمعوناألنبياء والصالحين هللا ، قوة أولياء  ها. إن ولمن سيأتي بعدنا لهدايتناهللا ، ستكون وسيلة 

 !ألكثر من دقيقة ليس  -مع العالم سويًا جي  
 

.  لنبي صلى هللا عليه وسلمحضرة الا الكالم الشريف ذ. هلهم . برحمته ، منح هللا هذه القدرة الخاصة  كل شيء بإذن هللا ، لمساعدة الناس
. بالطبع ال يهاجمون  ليست ضد الشيطان. مثل هذه الهجمات الصالحين علماء على هؤالء من يدعون أنهم اليوم ، الهجوم األول من قبل 

توا ، فهذه و. لم يم ، ويقولون إن هؤالء األشخاص قد ماتوا الصالحين. يهاجمون األولياء ، الصحابة ،  شيطانال أصحابالشيطان ، ألنهم 
. نحن نحبهم ، يحرمنا من فيضهم . هللا ال  األماكن التي يتواجدون فيها ، وتنزل الرحمة علىالبركة  تنزل. مباركة مقامات األماكن هي 

 ! يحبوننا أيًضا ، إن شاء هللا وهم
 

 ألن ال داعي. فأنت من الناجين هلل ،  حبيبا من احببته. إذا كان اإلنتباه له يجب  أمر. هذا  مع من يحبهم (إلى الحياة) يعود المرءيقال إن 
 . من هللا التوفيقو ! من يحب ، إن شاء هللايجعلنا مع هللا !  هللا ، إن شاء هللا هم. أحب من يحبالدنيا الفائدة في  يعديم من همحب ت

 
 الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني

، زاوية أكبابا ، صالة الفجر1414 اآلخرربيع  21-2019/10- 7 


