
 
 
 
 

 
  

 

 ولي 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
 
 عند أولياءال خوف وال قلق  ."يحزنون هم  والعليهم  خوفال  هللاأولياء  إن أال بسم هللا الرحمن الرحيم " ، عوذ باهلل من الشيطان الرجيمأ

. لقد خدم الناس  . رضي هللا عنهٍل عا مقامهم.  موالنا نتقال. اليوم هو ذكرى أخرى إل ويخافونه، . إيمانهم باهلل  يخافون هللاإنهم .  هللا

 ي. أرشدهم ليعيشوا برضا إلى األبد ، رض . أعطاهم حياة حقيقية بإذن هللا . أنقذ الكثير من الناس من نهاية سيئة واإلنسانية بشكل كبير

 حقيقي . مرشدب رزقنا. الحمد هلل أنه ا محظوظ إذا وجد مرشدً المرء.  أن تقول ذلك دائًما. من الضروري  . نقول هذا دائما هللا عنه

. نحن نعيش في عالم اآلن حيث ينظر الناس نموثوقيالالصادقين ، المؤمنين ،  -من المرشدين الحقيقيين  القبرصي كانموالنا الشيخ ناظم 

حقيقيًا للنبي الكريم صلى هللا  ممثال. الحمد هلل ، كان موالنا بدون فائدة ون في اتباعه ، ثم يكتشفون أنه كان ؤويبد، إلى الشكل الخارجي 

 . استفاد منه اآلالف ، حتى الماليين لقد كان مثاالً للعديد من الناس اليوم على طريقته صلى هللا عليه وسلم . كامال إنسانا. كان  عليه وسلم

ً  مقامه، وأعطاه  لكل شخص. هللا عنده مقام من الناس  بالنسبة للنعمة األبدية  سببا، وأصبح  عظيم فضل. لذلك حصل على  ، ورفعه عاليا

. رضي هللا  . الحمد هللة الطريق ههذ فيكون نأن  قدرنا. لقد كان  الكريم صلى هللا عليه وسلم نبينا ةطريق تي هيال ةالطريق ههذ في، لنا 

السالم ،  يرزقنا. هللا  . هللا يحفظنا من كل شر ، إن شاء هللا . هللا يحفظنا من شر نفسنا ومن الشيطان المزيد من الناس يهدي . هللا عنه

 . من هللا التوفيقو . إيماننا أيضا يقوي هللاو.  أيًضا ، إن شاء هللا اآلخرةويمنحنا النعيم األبدي في 

 الفاتحة .
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