
 
 
 
 

 
  

 

 سفينة النجاة
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 الفائز هللا عبد شيخ ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني
 
، قول ، لكنه حقيقة ، كلنا على متن سفينة وهي متجهة إلى اآلخرة  إنه ".يوم القيامة نحونحن متجهون " نيقولوكبار السن  كان

 . الهالك. سيأخذك اآلخرون إلى  سفن صلبة . إنها النجاةو بعض السفن تأخذك إلى بر األمان . هناك سفن مختلفة ، يوم القيامة

ن ، حتى ال ياآلخرب نخدعنال علينا أن .  هذه السفينة علينا أن نركبهي السفينة التي ستأخذنا إلى بر األمان ، سفينة النجاة 

الخطأ بينما اآلخرين ب. يجدون عيوب  ولكن هذه أوقات عصيبة ، الناس غريبون ومربكون حاضرةدائًما و ةدموجو هذه. نهلك 

"هذه  يقولونو النجاةسفينة  يركبونهم الذين ال  الجاهلون.  الجهلبهللا عقل. إنهم ال يستخدمونه بل يقبلون  أعطانا،  في أنفسهم

 ويهلكون ."  سفينة أخرى اذهب الىليست سفينة جيدة 

يعلمون أن ما شاء هللا يحدث ، كل ما يقوله  النجاةسفينة  في الذين ركبوا.  الناس ال يعرفون ماذا يفعلون ، صعبةهذه أوقات 

يمكنهم  ،ذكاًءا وفكًرا ، لناس عقاًل ا. لقد منح هللا ، هلكوا ورحلوا حتى  ا. خالف ذلك ، قبل أن يركبومرتاحة  عقولهمو يحصل

"أنا أعرف د ، أولئك الذين يصرون ويقولونبالتأكي سينجون. أولئك الذين يستخدمون عقولهم أن يجدوا الطريق الصحيح جميعًا

 . هلكوا كل شيء" وهم عنيدون ، لقد 

 تلك السفينة وتصل إلى نحو خط  ا،  تهلكلن وفأنت في أمان تلك السفينة  تركب في. عندما  عن الصراط المستقيم يضلناهللا ال 

 . من هللا التوفيقو . . هللا يثبتنا هدفنا ووجهتنا الجنة، اآلخرة إن شاء هللا نحو . هدفنا واتجاهنا  األمان ، إن شاء هللا بر

 الفاتحة .
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