
 

 
 
 
 
 
 
 

 نحن مسافرون
 

. 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 .
 

وجد سوى تطویلة. إن شاء هللا ال  فترة، سنزور مقام موالنا الشیخ ناظم. لقد كانت بعد عدة أشھرمن الیوم.  سفرإن شاء هللا ھناك 
یستجیب لصلواتك ،  علیھ،أیضا معنا في كل لحظة ألنھ عندما تصلي  ملسو هيلع هللا ىلص. نبینا الكریم ایان، لكنھ دائًما ما یكون معنا روحمسافة جسدیة
على  یجیب، نبینا الكریم علیھعندما تصلي  .علیھالعالم كلھ  یصليالكریم علینا. ال توجد ثانیة ال  نبینا وبركة . نوركریمیقول نبینا ال

من األموات؟" أولئك الذین یقولون ذلك ، ھم أنفسھم أموات. نبینا الكریم  تطلب"ماذا موجود. یقولون  ال یكونالفور. لیس ھناك ثانیة 
ِ""َواْعلَُموا أَنَّ فِی حیاتھعن  هلالج لجحي. انھا الحقیقة. قال هللا  ملسو هيلع هللا ىلص  ھذه البشارة تكفي للناس ، لكنھم ال یفھمون.. ُكْم َرُسوَل �َّ
  

د. ونسافر أحیانًا داخل العالم. علینا أن نتعلم والمقص ھو المكان ا. ھذاآلخرةنحن مسافرون في ھذا العالم ، مسافرون في رحلتنا إلى 
یحزن الناس عندما تموت. ،  صالحاالناس ھنا ویسعدون ھناك. نفس الشيء في اآلخرة. إذا كنت شخًصا  یحزنمنھ. عندما نغادر ، 

. في النھایة ، حال الدنیاھذا ھو  وھم ینتظرونك بسعادة في اآلخرة. أیًضا عندما تأتي من ھناك إلى ھنا ، یكون الناس ھنا سعداء.
نعمة من هللا على الناس. ھذه نسیر على ھذا الطریق.  جعلنا ،هلالج لجمھمة. كم ھو محظوظ من یكسبھا. الحمد �  اآلخرةالرحلة إلى 
. نرجو نفسنانرجو أال نطیع  ھذا الطریق. هللا یثبتنا علىوضعنا على ھذا الطریق الحق. ، . الحمد �ء ماشي لكل شخصأعطى هللا 

 األخیرة إلى اآلخرة. أن نظل على ھذا الطریق الجمیل حتى أنفاسنا
  

 تلیس الدنیا هھذم. بالتأكید سیحدث شيء ما.آدم علیھ السال، منذ خلقھ. كان الیوم كذا وكذا. لقد كان ھو نفسھ منذ ةمھم تلیس ھذه الدنیا
ن باالنزعاج من أي شيء. یقولون ، فعلیك أن تصنع الجنة في الدنیا. ال یشعر المؤمنواآلخرةالجنة في  لتدخل. اآلخرةالجنة. الجنة في 

، یرى المؤمنون الحقیقیون أن أي مشقة مھما حدث ."ھذا أجمل جمال هلالج لجالحمد �  ونحن على ھذا الطریق الجمیل. جمیلون"لقد خلقنا 
 مھما كانوكل ما ھو جمیل ھو الجنة. ”. جمیلمنك فھو من عند هللا فھو جمیل. كل شئ خیر وشّر  "ھذا جمیلة. یقولون الدنیا هفي ھذ

 الطریق الصحیح ، إنھا الجنة. طالما أننا على، مقدار المشقة
  

ن في إیمانھم یالثابت، نیالزمان. كل یوم أصعب على العالم كلھ. ال یوجد استثناء. كل یوم أصعب. أما بالنسبة للمؤمن آخرنحن نعیش في 
. ال تقلق ثابتة قلوبنا بحیث تكوني إیماننا یثبِّتنا ویقوِ  هللاواآلخرة إن شاء هللا.  في الدنیافھي الجنة إن شاء هللا. أھل اإلیمان في الجنة 

 هللا التوفیق .  ومن حفظنا.هللا ی. ضعیف ھقلق إیمانیبشأن ما یحدث. من 
 

 الفاتحة .
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