
 

 
 
 
 
 
 
 

 مستمرموالنا  نور
 

. الصالة والسالم على رسولنا محمد سید  أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمالسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ . 
األولین واآلخرین . مدد یا رسول هللا ، مدد یا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد یا مشایخنا ، دستور موالنا الشیخ عبد هللا الفائز 

 الداغستاني ، شیخ محمد ناظم الحقاني ، مدد . طریقتنا الصحبة والخیر في الجمعیة .
 

قمامة ، والقمامة غیر  الدنیا هجمیعًا جیرانًا لنبینا الكریم إن شاء هللا. كان ھذا كل ما أراده موالنا الشیخ ناظم. كان یقول إن ھذ هللا یجعلنا
. ھذا ما كان یقولھ للناس. لقد أمضى كل حیاتھ على ھذا النحو من أجل إظھار الطریق الصحیح. كان ھو النور اآلخرة ومجدیة. المھم ھ

من یتبعونھ ویحاولون ھم قلیلون جدا. محظوظون  ،نادًرا ما یفعل الناس ما یقولون ور والجمال. لقد فعل ذلك بالقول والفعل.وأظھر الن
لكننا ال نستطیع حتى القیام و٪ فقط ستكون رائعة ، 5٪. 50٪ ، وال حتى 100أن یكونوا مثلھ. بالطبع ، ال یمكننا أن نكون مثلھ بنسبة 

رحمنا. نیتنا أن نكون مثلھ وأن نفعل ما كان یفعلھ. نبینا الكریم یقول أن نیة الناس خیر من أفعالھم ألن فعلھم یو او عنیعفبذلك. لذلك هللا 
 ، فھذا أفضل. إن هللا یتقبل حسب نوایانا. ننويصعب. وعندما 

 . 
 ةالطریق هبالتأكید ، أولئك الذین یتبعون ھذ .ةالطریق هفي ھذ الصالحون. ملسو هيلع هللا ىلصنبینا الكریم  ةطریق ،هللا ةطریق يھ المباركةموالنا  ةطریق

ألون كیف یحدث ذلك. یحدث ذلك ألنھ حتى اللصوص الذین یصعدون إلى عرفات یصبحون حجاًجا. النھایة. یس يف یصلون إلى الخیر
أیًضا.  فائدةیقة لھ . من یدخل بھذه الطرالتجليھناك في ذلك الوقت المحدد یتلقى نصیبھ من ھذا  الموجودھذا. الشخص  عنھناك حدیث 

 شيء ما. وأخیًرا ، ستكون وسیلة للخیر لھ. ھزار مرة واحدة في الحیاة ، یدخل . بالتأكید ، یدخل النور قلبھ. حتى لولنجاتھصبح وسیلة ت
 . 

بھم من قبل ویستفیدون  . یأتي أناس لم نلتقإنتقالھأتباعھ في جمیع أنحاء العالم منذ عدد . یتزاید نمستمراونور موالنا  ةلذلك ، فإن كرام
ویحبونھم.  األولیاءبمثل ھؤالء  بوطینثریاء بل أولئك المراأل. المحظوظون لیسوا م ھم محظوظون الذین یستفیدون منھمن نوره. ك

ھذا  ،ولكن فقیًرا في اآلخرة  الدنیا هالذین یحبون مثل ھؤالء الناس محظوظون. إنھ حظ أبدي. یمكنك أن تكون محظوًظا وناجًحا في ھذ
 لكن الحمد � حظنا إلى األبد.وقلیل. حظ 

 . 
. ال فراق في فراقمعنا دائًما. لذلك ال یوجد  ومددهتھ ولكن الحمد � ھو معنا دائما. كرام إنتقل موالنا قبل سبع سنوات. نقول انھ إنتقل

 أعمالك ال تھديیقول أنك عندما  ملسو هيلع هللا ىلص. نبینا الكریم طریقھذا الكل أعمالنا الصالحة ألنھ أظھر لنا  نھدیھإن شاء هللا.  اآلخرةفي ال دنیا وال
لذلك ، فإن  ، فا� یعطیكم وإیاھم على قدم المساواة. موأقاربك مآباؤك،  مأمھاتك تھدوھم ،من لكل أیضا.  متخصم منك بل تصل إلیھ

من ذلك الثواب أیًضا. إذا كان  ونحن ننالمقامھ ل وفقا. ألنھ عندما تصل إلیھ أعمالنا الناقصة ، یعطي هللا ثواب لمنفعتنا يلھ ھ تقدیمھا
 أیضا إن شاء هللا. ثوابمن ھذه األلف  سننالعندنا عشرة ثواب ینالون ألف ثواب. 

 . 
. إن شاء هللا لیلة القدر ، هللا یجعلھا مباركةرمضان. لیلة القدر قریبة شھر جمعة ونحن في آخر أیام یوم الفي ھذا الیوم. إنھ یبارك هللا 

من  الكثیریخدم اإلسالم. ھناك ھو ال یضر ھذا البلد وهللا . اتقبلھهللا یدائما كل لیلة.  إنھاتھم ، بركب. هلالج لجكل لیلة والحمد � عندنا ھي 
مھدي علیھ السالم قریبا. ننتظر أن یأتي ویدخل العالم في النصل إلى سن. ولكن هللا معنا. إن شاء هللا یطامن الشی الكثیراألعداء. ھناك 

 ومن هللا التوفیق .  یھزم الكفر وینصر اإلسالم إن شاء هللا.ساإلسالم. 
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