
 
 
 
 

 
  

 

 أولياء هللا
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 شيخدستور موالنا ال ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد
 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا . مدد ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني الفائز هللا عبد
 

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم

ِ ََل َخْوٌف َعلَْيِهْم َوََل ُهْم يَْحَزنُونَ   أَََل ِإنَّ أَْوِليَاَء َّللاَّ

. هذا ما مصاعب ليس لديهم هموم وال ، . إنهم مع هللا في الدنيا وفي اآلخرة  ال خوف وال حزنأحزان أو هموم ، أولياء هللا ليس عندهم 

وكأنهم  . حتى لو لم يبدو مطمئنفهو هللا  معمن كان كل .  أن يكونوا مع هللا حتى يرتاحوا ، وما علمه األولياء للناس عز وجلقاله هللا 

أولئك  .دس هللا سره .الشيخ ناظم ق موالنااألولياء  . وأكبر مثال على هؤالء مرتاحون من الخارج ، فقد وجدوا هذا السالم وهم مرتاحون

زال فهو ال ي لكهناك الكثير من األشخاص الذين ما زالوا يأتون ، لذ ،مستمرة  لت همتهوما زا الدنيا كثر هالذين رأوه أثناء وجوده في هذ

، والذين معهم  والخير. إنهم يعطون الجمال هذا الجمال ويعطيهم من  لهداية الناسهي وسيلة  المجالسهذه . ببركاته ،  للهدايةوسيلة 

 . إن شاء هللا ، هناك أجر كبير في الدنيا واآلخرة لمن معه ته. من خالل هم الناس يحفظهكذا ، هلالج لج اهلل ب النجاة. محفوظون 

. وهي عرس وأعظم فرح . العودة إلى هللا أكبر عرس . تماًما كما يقول موالنا الرومي إنه  إلى اآلخرة إنتقالهليلة الثامن من رجب ذكرى 

من  لكثيرا لهدايةإخوانه وأخواته وال يزال وسيلة ، . ِهمته حاضرة دائًما ألتباعه  بهذه الليلة ليلة الثامن من رجب هنعني، ما في هذه الليلة 

، بالطبع ال  ينتقلون. عندما  ملسو هيلع هللا ىلصالكريم  نبينا وعند هلالج لجعند هللا مقامه عاٍل  . األولياء كبار. إنه قطب كبير ، ما نعنيه بقطب هو من  الناس

ال . إنهم  اآلن ، فإن هذا يحدث ببطء نا في آخر الزمان. ولكن نظًرا ألن . يقال أن وفاة العالم هي وفاة العالم يمكننا ملء هذا الفراغ

 إنتقالهمبمجرد  الحال مستمر . تهمهممن خالل هلالج لج ولكن الحمد هلل كل شيء ،  نتهىال مددهم. لوال  بقى شيءيرفعون أيديهم عنا وإال فلن ي

ة بالنسب اضعاف مضاعفة، على األقل ، وتزيد  اضعافاألولياء ، تزداد قوتهم سبع  ينتقل. عندما  إلى اآلخرة ال تتوقف همتهم بل تزداد

من هللا و  .أكثر مقامهمفع هللا يرهلالج لج. . لذلك نحن مرتاحون ألننا في مكان جيد ، تمسكنا بمكانة صلبة الحمد هلل  لبعض األولياء الكبار

  . التوفيق
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