
 

 
 
 
 
 
 
 

 فّرحوا األموات
 

. 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 .
 

الذكر والصدقة ، أكبر ھدیة لھم ھي قراءة القرآن . انیاواالثنین لزیارة عائالتھم روح اآلخرة في لیالي الجمعةیأتي من ماتوا في 
بعد اآلن ، فال یمكنك إعطاؤھم طعاًما أو شرابًا. ال یمكنك تسلیمھم نقودًا كھدیة أیًضا.  الدنیا هبأسمائھم. نظًرا ألنھم لم یعودوا في ھذ

یجعلھم سعداء. ینتظرون منا أن نتلو آیات ھذا ما وافعل الخیر للمحتاجین والفقراء.  صدقت یمكنك أن تفعل ھذه األشیاء باسمھم.
ً انة كبیرة. یأتون ویشاھدون عائالتھم روحیجلب لھم فرحھذا . ونصلي على النبي هللا القرآن وأن نذكر ، فھم سعداء. . إذا كانوا بخیریا

. وإال فسیكون ھناك حزن. لكي تجعلھم سعداء ، یجب أن تكون على الطریق ویأمرهللا  حبتسیر كما یھناك سعادة للعائالت التي 
یكون المؤمنون في الجنة  األرواح، تُقبض مان. ألنھ عندأوامر هللا لكي ینتفعوا بھا. ھذا یتعلق بأرواح المؤمنی أن تنفذ یجب الصحیح.

یاً. إذا كانوا بخیر، فھم سعداء. انروح مون یأتون إلى عائالتھم ویراقبونھ. ال یمكنھم القدوم إلى عائالتھم. فقط المؤمنالناروالكفار في 
 ، فھم حزینون.إذا لم یكونوا بخیر

  
منھ. إذا كنت ، ألنھ أمر هللا. ال أحد یستطیع الھروب ال یُحبطونیشعر الناس بالحزن واإلحباط عندما یموت شخص ما. المؤمنون 

أثناء المرور بالمقبرة ،  تدعو، فافعل الخیر باسمھم. سیزول حزنك ویزول حزنھم أیًضا. سیكونون في سالم. عندما ترید أن تفعل شیئًا
ینتفع بھذه الدعاء أغلب . هللا یرحمھم جمیعا. لھم یدعو. ذلك ألن معظم الناس لیس لدیھم من یدك المقبرة سعیصبح كل من في تل

 .كلیا أو یرفعھ عذابھمالمعذبین وهللا یخفف 
  

یا انن روحوكل األولیاء من بعده ألنھم یعرفون ما ھو حال الناس في القبور. في بعض األحیان ینظرو ملسو هيلع هللا ىلصھذا ما یقولھ نبینا الكریم 
ن نیالمتدیأحد ألن  ؟رون أن معاناتھم قد انتھت. لماذاویرون معاناة ھؤالء الناس. إنھم یواجھون عقوبة قاسیة. ینظرون مرة أخرى وی

 رحمة هللا عظیمة. یجعل. هلالج لجأثناء مرورھم. یرفع هللا عذاب القبر ببركتھم. إنھا نعمة كبیرة من هللا  یدعون لھم، أو ألن الناس  بقربھم
 أو ذكر یجلب فائدة كبیرة للناس. واحد دعاءرحمتھ. آیة واحدة أو  اینالوللناس ل سبب

  
 نھديدعاء وختم القرآن. بالالناس  یقوم. عادة ت. لقد أصبحكمعن ىرضهللا یتقبل هللا كل التالوات المرسلة من جمیع أنحاء العالم. 

، وجمیع  وأصحابھ الكرام،  آلھثم إلى أرواح  ملسو هيلع هللا ىلصلوات ، كل التالوات أوالً لنبینا الكریم ص، كل السور واآلیات ، الذكر وال جمیع الختم
واآلخرة إن شاء هللا.  في الدنیا. نرجو أن تكون وسیلة للسعادة ھاحققی هللاھما كانت أمنیاتھم الطیبة ، م یخ.اواألولیاء والمش نبیاءاأل

 ومن هللا التوفیق .  تعالى الفاتحة. ة سلطان ، �موالنا الشیخ ناظم وھال خصوصاألرواح أحبائنا ، 
 

 الفاتحة .
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 زاویة أكبابا، صالة الفجر


