
 
 
 
 

 
  

 

 موجودون بيننا
 

 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
 
. إنهم هنا ،  ، وهناك الكثير من الفساد آخر الزمان. هذا ألنه  عن األنظار ينعصرنا يبقون بعيد فيا ، ولكن هللا موجودون دائم   ولياءأ

. في  . في الماضي ، كان يمكن التعرف عليهم بوضوح أحيانا يختبئون ،تم رؤيتهم ت. في بعض األحيان  . يرسلهم هللا دائما ونيلكنهم مخف

 .نفس . األولياء ال يملكون  أناني يكون. النفس بالفعل عندما يدعي المرء ، فمن خالل . ن يدعون ذلك والكاذب أي حال ،، على  األيامهذه 

.  . جلسوا لمدة ساعتين . الرجل لم يكن مسلما تحدثوا ، أجروا محادثة قدس هللا سره . موالنا إلى رتبة عاليةذات  ذات مرة جاء أجنبي

"أنا كذا وكذا ..." هذا النوع من الناس ال يمتلك أي  يقولونخرون اآل. " أناحقيقي ، رجل كامل ، ألنه لم يقل"لي قال موالنا "هذا الرجل و

 ال يحتاج أن يقول "أنا". ينال هذه المرتبة. من إنهم عديمو الفائدة . من هذا القبيل شيء 

. خالل ك كفيت –. نظرتهم إليك دعائهم من  واديلهم ، واستف ينمتنبه وانو. ك في أماكن خفية معنه وا. ابحث بيننا مخفيون لذلك اولياء هللا

السعادة والسالم ،  ماحترامهم ، يجلب لكياء ، الكريم ، لقاء األول نبينا، أيام الفساد الكثيرة ، هذه األيام التي تحدث عنها  آخر الزمان هذه

صلى هللا عليه وسلم "بهم تُرَزقون ، بهم تُنَصرون".  نبينا الكريم. قال إكراما لهم هللا  م. سيساعدك من المصائب للنجاةويصبح وسيلة 

في قلوبنا. هللا  حبهم. نرجو أن يكون متهم علينا هتكون  نرجو ان.  كل خير ممكن تُنصرون وتنالونس،  إكراما لهمنعمة ال ستُرزقون

 . من هللا التوفيقو . إن شاء هللا ، إيماننا ييقو

 الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني

، زاوية أكبابا ، صالة الفجر1441 رمضان 5-2020/11- 4 


