
 
 
 
 
 
  

 
 أحِسْن عاقبتَنا في األموِر كِلّھا للَّھمَّ ا
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 شیخدستور موالنا ال ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد

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

 :ملسو هيلع هللا ىلصدعاء نبینا الكریم إنھ 
 

 أحِسْن عاقبتَنا في األموِر كِلّھا اللَّھمَّ 
 

 ، خیرعلى نترك ھذه الحیاة  یجعلنا هللا ، ھذه الحیاةھو . وأھم عمل لنا على خیر نھایة جمیع أعمالنا جیدة ، تنتھي  هللا یجعل
یتكل ال أن إلنسان یجب على ا.  اإلیمان نرحل على. المھم أن  مرض غیر مھمأو  داءمھم ، سواء كان ، ھذا  على اإلیمان

یمكننا . ال  ستھزمھ ھ، فإن نفس للمرءإذا كان األمر متروًكا  لكي یكون محفوظا . هلالج لجهللا على  ویتوكلحتى یموت ،  ھنفس على
.  إذا كنا مع هللا فمن المؤكد أن نھایتنا ستكون طیبة ، ننسى هللاال أن  یجب. ، ندعو هللا  هلالج لجهللا  طلب منن،  التغلب على نفسنا
وما یفعلونھ ال  هلالج لج ال ینسون هللا. هلالج لجعلیھ  یتوكلبا� و لمن یؤمن ،مع هللا لمن ھو  ، إن شاء هللا  ، خیرعلى كل شيء سینتھي 

، لكي  هلالج لجكل لحظة وثانیة نحن مع هللا ، وب هلالج لجیتوكلون على هللا  بل كان من خاللي ھما فعلتال یقولون  نفسھم ، یعتمدون على
 . ن نھایتك لن تكون جیدةفإ ، ، وإال إذا نسیت نانفسحتى نتغلب على هللا  یساعدنا

 
. إذا قلت إنني أصلي فھذا أكثر  سواء كانت من أعمال الدنیا أو اآلخرةوھذا ینطبق على كل شيء في الحیاة ، وكل األعمال 

. نرى في كل مكان في جمیع أنحاء العالم أشخاًصا یدعون أنھم مسلمون ندما تصلي یكون من األسھل خداعك أھمیة ألنھ ع
م ولكنھم یؤذون المسلمین أكثر من ال یمكنھم إیذاء اإلساللك فھم أكثر من یؤذي المسلمین ، یخرجون قائلین إننا مسلمون ومع ذ

لذلك لكي ال نكون من ھؤالء الناس ، في كل لحظة وكل ثانیة نحتاج إلى التوسل إلى هللا  . إیذاء المسلمینب الكفار ، یقومون
ونرید أن نسیر على الطریق  عنا راٍض ك أن تكون نھایتنا على ما یرام ، نرید أن نذكرك في كل ما نفعلھ ، نریدحتى تكون 

. نرجو أن یكون كل ما نفعلھ خیرا  حفظناهللا ی.  هلالج لجهللا  ندعوأن  یجب، ھكذا  على خیر الدنیا هالصحیح حتى نخرج من ھذ
 . من هللا التوفیقو.  إن شاء هللا هلالج لج ذكرهب. نرجو أن نعیش الحیاة  ونكون مع هللا في كل لحظة وكل ثانیة

 
 الفاتحة .
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