
 
 
 
 
 
  

 
 الدنیا لیست الى األبد

 
 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 شیخالدستور موالنا  ، 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
 
لموت ویبنون من أجل لیولدون  "ِللُخراِب ا ِلُدوا للموِت وابنُو"  كل یومالناس أن ھناك مالكین ینادیان  یقول ملسو هيلع هللا ىلصبینا الكریم ن

 ونولدیفالنتیجة ھي الموت ،  . لفترة مؤقتة الدنیا ه؟ یأتي الناس إلى ھذ . فماذا یعني ھذا المباني ونالشيء الذي لھ نھایة ، یبن
، بالقلق عندما یحدث لھم شيء صغیر . یشعر الناس إلى األبد تلیس ه الدنیا. لذلك ھذ في النھایة لتتخرباألبنیة  ونبنیللموت و

وأنھم سیعیشون إلى األبد  شيءلھم  ین انھ یجب أن ال یحدثمعتقدسواء كان ذلك من الجوع أو المرض ، فیشعرون بالقلق 
 یفكرونمحن ولكن األمر األكثر واقعیة ھو الموت. إنھم ال و ، إمتحانات دار بالءإنھ  ھكذا . خلق الناس ھنأ هلالج لجحكمة هللا  وھذه

. یحین وقتھم . الجمیع یموت عندما  الموت ، وال یرون أنھ الحقیقة كشيء سیحدث لھم ، في حین أن ھذا ما سیحدث للجمیعب
وعلى الرغم من أن الناس یموتون بدورھم ، فإن معظم الناس ینكرون الحقیقة ، یمكنك إنكارھا بقدر ما ترید في النھایة ستأتي 

ال ولكي  فإنھ سیحدث . . اآلن ھناك الكثیر من الناس الذین یسألون عن الخوف من الموت ، سواء كنت تخاف منھ أم ال إلیك
إلى  ونتعرف بحیث "موتوا قبل أن تموتوا" . لھذا السبب یُقالون ذاھب مإلى أین أنت وااعلم،  هلالج لجمع هللا  واأن تكون متخافوا علیك

 هھدف في ھذ نا، فإنھ یشعر بالراحة ، تماًما كما لدی یذھبسوإلى أین  ما الذي سیفعلھ المرء. عندما یعرف ون ذاھب مأین أنت
یفكرون فیما سیفعلونھ اآلن ، كیف ویقلق الناس ، . قد یكون لدیك وظیفة ما وتفقدھا  ونحن مرتاحون بھذه الطریقة الدنیا

 یخاف . ال، الشخص الذي یعرف ھذا  هلالج لجهللا  لعندسیحصلون على وظیفة ، لیعرفوا إلى أین نحن ذاھبون ، نحن ذاھبون 

ُ في النھایة ، س ھذه الدنیا ستتخرب ، فقط اآلخرة ، ستبقى  دنیاأو من بعدك ، لكن في النھایة لن یكون ھناك  إما قبلكدمر ت
ما دمت تعیش  ملسو هيلع هللا ىلصنبینا الكریم نعمل من أجل الدنیا بل � كما قال  الدنیا یجب أن ال ه. بینما في ھذ الحیاة اآلخرة وھذا ھو المھم

بعض الصدقات واألعمال  تؤدي،  هلالج لجفي سبیل هللا وتفعل ذلك  الدنیا هفعلیك أیًضا أن تھتم بأعمال ھذ الدنیا هوتبقى في ھذ
في تنجو ، بل الدنیا لآلخرة لكي  للدنیاوالمھم في اآلخرة أن تستغل الدنیا لآلخرة ، ال اآلخرة  . الصالحة لمن سیأتي بعدك

ھذه ویعرفھا ب في األمر بھذه الطریقة المرء. عندما یفكر تستخدم ھذه الدنیا ذا یجب أن كاآلخرة ، حتى تصل إلى ھدفك ، ھ
 یرزقنا . هللاصعودا أو ھبوطا لن یتأثر ،  الدنیا هھذ ، سواء تغیر حال الحزنأو  یشعر بالقلقلن الطریقة ، فسیكون مرتاًحا ، 

 . من هللا التوفیقو.  في الدنیا واآلخرة إن شاء هللا یسعدناهللا  . إن شاء هللا األمور نشعر بجمال ھذهأن نؤمن بالحق وأن 

 . الفاتحة
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