
 
 
 
 

 
  

 

 الرابطة
 

 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
 

. فاألمور التي ال ترضي  فعل في سبيل هللا مفيد. ما ي   الحمد هلل ، لقد تمكنا من الذهاب والعودة ، سارت األمور على ما يرام

 .  سعداء للغاية ، وهذا أيًضا أمر يحبه هللاكانوا . إخواننا وأخواتنا  سبيل هللاهللا ال تنفع ، فهذه الرحلة تمت في 

. كمن ديسعكون يسإذا فعلت ذلك فهو ما يحبه هللا و ."قلب المؤمن  " إدخال السرور الىإن ما يحبه هللا ، كما يقول نبينا الكريم 

. مهما كانت رغباتهم  إن شاء هللا إخواننا وأخواتنا سعداء للغايةلم نتمكن من الذهاب إلى هناك خالل العامين الماضيين ، لذلك 

بالبالء  ئعالم مليالألن هذا  ةالطريق ههذ هللا يثبتهم على.  دائما همحال هذا هللا يجعلحلها هللا إن شاء هللا ، سيومشاكلهم 

 . مع المشايخ إن شاء هللا هللا يجعلنا.  ةالطريق ههذ اقدامنا علىيثبت هللا  إمتحان ،. نحن لسنا أهل يمتحننا ال  هللا واإلمتحانات ،

 فيدائًما  نكون. نرجو أن ين كون دائًما جاهزن، يجب أن  ةيجب أن نكون حذرين من هذا ، يجب أن نحافظ دائًما على الرابط

رابطة كل يوم ونقوم الهذا السبب يجب أن نؤدي ل.  ينسىالمرء ن إ، ف ة، إن شاء هللا ، ألنه إذا لم يكن هناك رابط ةالرابط

. المهم هو أن تحافظ على ثباتها ، وأن  أقل ، والبعض اآلخر لديه المزيد ممختلفة بعضه وظيفة، فكل شخص لديه  بوظائفنا

.  ن شاء هللالسنوات عديدة أخرى في المستقبل ومع اإلخوة واألخوات في كل مكان إأن نلتقي معهم فقنا وي. هللا  تكون مستمرة

من هللا و . إيماننا ويقوي ويحفظنا هذا منايتقبل . هللا  السالم إن شاء هللا ، هذا أهم شيء سيدنا اإلمام المهدي عليهب هللا يجمعنا

 . التوفيق

 الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني

، زاوية أكبابا ، صالة الفجر1441 صفر 10-2020/21- 8 

 


