
 
 
 
 

 
  

 

 طريق السعادة
 

 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
 
هللا استطعنا أن نحب مولده ونحتفل  بفضل.  صلى هللا عليه وسلم نبينا الكريممولود وتشريف محبة ب جعلنا نفوزحمد هلل أنه ال
 النجاة ، هو طريق هللا ، طريقنبينا الكريم صلى هللا عليه  طريق.  فرض علينا نبينا الكريم تعظيم. على أي حال ، فإن  به

 . طريق السعادة
 

صلى هللا عليه وسلم ، لذلك فإن الصالة الكريم  وإحترمنا نبيناسنكون سعداء ونعيش في سعادة في الدنيا واآلخرة ، إذا أحببنا 
. يسأل بعض الناس كيف   ، وفي المقابل يجيب ويردالنبي  يسمع،  في اي وقت تصلي عليه.  في كل فرصة أمر مفيدعليه 

 حيث أنكل صالة نصليها ،  عننعمة عظيمة ،  فهناك نرهيمكنهم رؤيته. من المحتمل أن نراه في األحالم ، ولكن حتى لو لم 
من هذا؟ إنه ليس مجرد حلم ،  ". ما الذي يمكن أن يكون أجمل تصلني ، وأنا أرد عليك " يقول نبينا صلى هللا عليه وسلم

 يجيبنا .، وهو  على الفور إلى نبينا الكريم صلى هللا عليه وسلم يصلولكنه شيء 
 

 هذا ليس مكتوب لكنو.  في المنام هو السعادة العظيمة ، وهو أجمل حلم بالطبع رؤية نبينا الكريم صلى هللا عليه وسلملكن 
وفي اآلخرة ،  نوره الجميل هنا. نرجو أن نرى  جميعا يرزقنا! هللا  محظوظون . كم هم . انها ليست مخصصة للجميع لجميعل

. أولئك الذين يتبعونه ويحبونه سيشربون منه بالتأكيد ،  . نرجو أن نشرب من يده إن شاء هللا كوثر ، بئر الجنةالونشرب من 
ه ، أولئك الذين يسمون أنفسهم "مسلمين" لكنهم لكن أولئك الذين ال يحترمونه ، أولئك الذين لديهم إيمان ولكن ال يتبعونو

 . ، وهم في خطر في ذلك الوقت على هذا النحوهناك بعض الغرباء  -يقولون إن النبي مجرد إنسان مثلنا 
 

ديهم محبة واحترام للنبي الكريم صلى هللا . أولئك الذين لة أنفاسهم األخيرة غير واضحو الدنيا ههذ سيغادرونفي أي حالة 
هذا الحب للنبي صلى هللا عليه وسلم ضروري وهو أعظم .  الكوثر نهرسيكونون معه بالتأكيد ويشربون من  وسلم عليه

، ولذلك  ر الصعب ، ولكن الشيطان ال يحبه صلى هللا عليه وسلمصلى هللا عليه وسلم ليس باألم النبي. أن تحب  وأسهل شيء
. نرجو أال نكون مع هؤالء الناس وشياطينهم إن شاء  لى هللا عليه وسلمصخداع الناس ، ومن يتبع الشيطان ال يحبه  يحاول

. يمكنك أن تفعل أو تقول ما تريد هنا ، ويمكنك ة كون صعبت]في القبر[ س محاسبتهم.  عليهم وقاسيةهللا. نهايتهم ستكون صعبة 
إذا فعلت الخير ، فستتلقى أشياء  . . كل شيء مكتوب وال شيء متروك وبدون عواقب عدم احترامه ، ولكن كل شيء مكتوب

 . عن تلك الشرور التي فعلتها فستحاسب. ولكن إذا فعلت الشر ،  خيركل الهللا  سيرزقك.  أفضل بكثير
 

. هذا ما  يكون العالم كله معه إن شاء هللا نرجو ان.  صاحب ]سيدنا المهدي[ العام المقبلالنكون مع  نرجو أن.  حفظناهللا ي
صلى هللا  للنبي إكرامادعواتنا  ويستجيبالصحة والعافية ، جميعاً يرزقكم . هللا  يكون العالم كله مسلًما إن شاء هللاأن  -نتمناه 

لجميع  حال، نرجو أن نجد  صلى هللا عليه وسلمالكريم  إكراما لنبينا.  من هذه األمراض والفتنة هللا يحفظنا.  عليه وسلم
 لتوفيق .ومن هللا ا . مشاكلنا إن شاء هللا

 
 الفاتحة .
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