
 
 
 
 
 
  

 
 الدنیا دار بالء

 
 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
 

؟ كیف یمكن أن تكون  . كیف ھذاالكافر جنة المؤمن و الدنیا دار بالء وسجن،  الدنیا هفي ھذ وإختباره ھوالمؤمن  إمتحان
جًدا مقارنةً بھنا ، حتى لو كان سیئًا للغایة ھنا  ئیذھبون إلیھ سیس، فإن المكان الذي  للكفار؟ ألنھ بالنسبة الدنیا  هالجنة في ھذ

صعباً بالنسبة للمؤمن ، فھو بالنسبة لھ منفعة وفائدة ، وال یوجد  اإلمتحان، مھما كان  لك. لذ ، فھو مثل الجنة بالنارمقارنة 
. كما أنھم یحقدون  وال یتبعون أوامر هللا هلالج لجهللا  اإلعتراض علىن عن إن الكفار ال یكفو . شيء عدیم الفائدة بالنسبة للمؤمن

.  . إنھم یضعون الخطط ویفكرون في كیفیة جعل الحیاة صعبة على ھؤالء الناس هللا والذین یؤمنون با� من ھم مععلى 
الذین مثلھم ھم نفس الطریقة ، لیل  كوأولئ " كیف یمكن أن أؤذي ھؤالء الناس وأن أكون عدواً لھم" طوال حیاتھم یفكرون 

نھار مع كل ما لدیھم ، كل ما یفعلونھ ھو التفكیر في كیفیة إیذاء ھؤالء المسلمین واإلسالم ، كیف نكون أعداء لھم وكیف یمكن 
قالوا لنا  . فقط أال یعطوھم أھمیة كبیرة ، بل علیھم تجاھلھم والمسلمین. یجب على المؤمنین  أن نؤذیھم ، ھذا ما یفكرون فیھ

، وحتى إذا قاموا  جیدشيء ك ل . ال تفكر أبًدا في أنھم سیفعلون من الطبیعي أال تتوقع منھم أي شيء آخر ، حسنًاكذا وكذا 
 ھ، ألنھ منذ زمن آدم علی. ال داعي ألن تنزعج  بعمل جید ، یجب أن نفكر لماذا یفعلون لنا ھذا بالطبع ھناك شيء وراءه

لدیھم مقولة  . الطرقو الوسائلافر كل ، ویستخدم الك الكفر واإلیمانالسالم عانى المؤمنون ، ولم یتغیر شيء ، إنھا حرب بین 
، من أجل تحقیق الھدف ، یفعلون ما یحلو لھم ، ال تمنع نفسك من أي شيء ال یوجد شيء مثل ھذا  متاحة: كل الوسائل  شھیرة

. قالوا ھذا عن  تصل إلى الھدفلكي . یقولون أنھ یمكنك فعل أي شيء ذلك ظلم ھ أو سیكون أو غیر مسموح ب ذنبإحراج أو 
 اإلصغاءعلینا القیام بھ ھو التحلي بالصبر وعدم  . ما استخدام أي وسیلة ویمكنھم، ایضا  للكفرھذا صحیح بالنسبة والشیوعیة 

لمثل ھذه األشیاء  تصغيالذي یظھرونھ ، سواء كان ذلك من حقوق اإلنسان أو ما یقولونھ ، ال  الطریقلھم ، وعدم السیر في 
 واآلخرة لن تكون مفیدة لك . الدنیا هستعاني من العواقب في ھذ وإال

 ینبرابالنسبة للص اإلمتحانلكن نھایة ھذا و بعض الشيء ةصعب ا، إنھ لإلمتحانمكان ھي . دار بالء  يوھ الدنیا هنحن في ھذ
. بینما بالنسبة على خیر كون تفإن النھایة ھي الجنة ، نھایتھم س للثابتین، بالنسبة  على طریق الحق نللثابتیستكون جیدة ، 

لذلك   ھكذا نھایة .حفظنا من هللا ی، فإن األمر صعب ، سیكون ملیئًا بالندم وستكون نھایتھم سیئة.  یضلون الطریقألولئك الذین 
من ھذا ، فقد ذكر هللا في  أنجولو كان العالم كلھ بین یدیك وكان لك ، في اآلخرة حتى لو قلت أرید أن أعطیھا كلھا حتى  حتى

شيء مھم أو كبیر وأن  اعلى أنھ الدنیا هنفكر في ھذال أن  یجب. لذلك  القرآن الكریم أنھ ال یمكنك فعل شيء ، لن یفیدك ذلك
هللا  ھم على طریقكونوا مع الذین  . ، فھذا لیس شیئًا ذكیًا الدنیا هأولئك الذین یحكمون ھذ نركض خلفأو  انركض خلفھ

نا ، إنھم أعداؤنا ألنھم یعتبروننا أعداء أیًضا ، إنھم لیسوا أصدقاء واقول؟ حسنًا  . كیف ستصبحون أعداء لھم دوا أعداء هللااوع
والمزید من المصاعب ،  اإلمتحانات. نحن في آخر الزمان ، ھناك المزید من  حفظناهللا ی. لنا كأعداء  منراھوبنفس الطریقة 

من هللا و . على ھذا الطریق إن شاء هللا ویثبت أقدامناإیماننا  یقوي . هللا المشقةب وال یشعرونال یعانون  -ولكن لمن ھم مع هللا 
 الفاتحة . . التوفیق
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