
 
 
 
 

 
  

 

 بركة األولياء
 

 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
 

.  صلى هللا عليه وسلم نبينا من أمةدين اإلسالم وجعلنا  علىوالحمد هلل أنه خلقنا  ، كل ثانية ، كل دقيقة -اليوم  على ما رزقنا اياه الحمد هلل

! المشايخ ، أن تكون مع ايضا سعادة عظيمة و! إنها أعظم شيء ،  على ذلك أيضا   الحمد هلل –لطريقة لنحن نحاول أن نكون مريدين 

. لم يقابله معظمهم  يستمرون في دخولهم الطريقة يوم بعد يوم،  إنتقالههناك الكثير من المريدين الجدد الذين لم يلتقوا بموالنا ، وحتى بعد 

ا يُحسبون له هللا  يكون عبدا صادقا ومقبوال عندبإذن هللا ، له  سل م. كل من  المرئي أو غير المرئي ، سواء موالنا عال   مقام.  ولكنهم أيض 

 . صلى هللا عليه وسلم نبينا الكريم طريقةعلى و

تستمر لسنوات  بركتهئة عام أو ربما ليس في كثير من األحيان. لكن مرة واحدة فقط كل م يمر. شخص مثله ينموالنا هو من الناس النادر

 . إن شاء هللا لم يبق وقت طويل قبل النهاية ، ! ولكن ، ستستمر لعدة قرون اقريب آخر الزمانكن يعديدة ، وإذا لم 

موالنا ]مباشرة[ ، وأولئك  بايعوا. لهذا السبب ، أولئك الذين  . العالم ، وهللا أعلم ، ال يمكن أن يستمر بعد اآلناألخيرة يام األنحن في 

. أفعال أولئك  . على عكس ما يفعله الناس أحيان ا ويكتشفون الحق ا أن أفعالهم ذهبت سُدى وآمنون مطمئنونفي وقت الحق ،  بايعوان الذي

 األسلوبمن خالل الطريقة بنفس تستمر أهل السنة والجماعة ، ألنه كما في الشريعة ،  دون جدوىلهؤالء الناس ليست  سل لمواالذين 

. في بعض األحيان ، قد يقوم الشخص الذي يفعل شيئ ا لفترة طويلة في النهاية ]بالتغيير[ و  من هم في الطريقةون الفائدة لمويقدبركتهم ، ب

كثير من الحاالت ليس هناك ما يكفي من الوقت ال. سيضطر بعد ذلك إلى البدء من جديد ، ولكن في  في االتجاه المعاكسالسير ]حتى[ 

 . إن شاء هللا ويمدنا بمددهممقامهم ،  ي. هللا يعلمن الحظ لهؤالء الناس نعمة وشيء  التسليم]القدرة على[  لك. لذ دايةللعودة إلى نقطة الب

[ ماتوا. الحقيقة]في  ولذلك، لكن قلوبهم ماتت ،  أحياء. يقولون أنهم  " يتجولون اآلنالموتىهناك الكثير من " - الميت. ليسوا أموات إنهم 

أقوى ، ولهذا السبب  روحانياتهم.  إلى األبديستمرون .  ال يموتون عليهم السالمواألنبياء  النبي صلى هللا عليه وسلم صحابة ، أولياء هللا

إن  بمددهمإيماننا  قوي. هللا ي بة بمساعدتهم ، وبمشيئة هللا تصبح األمور سهلة. ليس هناك أيام صععسر وجد يببركتهم ، إن شاء هللا ال 

 . من هللا التوفيقو . شاء هللا

 الفاتحة .
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