
 
 
 
 
 
  

 
 لقد ُخلقنا من أجل اآلخرة

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

 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني
 

 ملسو هيلع هللا ىلص یقول نبینا الكریم
.  

 اْخَشْوِشنوا فإنَّ النِّعَمةَ ال تدومُ 
 

 معلیھا حتى ال تؤثر علیك واعتادا.  ألوقات الصعبةل وا. لذلك ، في األوقات السھلة والجیدة ، استعد لن یكون األمر سھالً طوال الوقت
والراحة طوال الوقت أصغر مشقة ، فإنھم یشعرون  السھولة. لكن عندما یواجھ أولئك الذین اعتادوا على ین مرتاح ونوعندئٍذ ستكون

 الدنیا هھذ . ُخلقنا لآلخرة من أجل ھذه الدنیا ، لم نُخلق.  صحتھم وینزعجون من كل شيء تضعفبالحزن الشدید وتنخفض معنویاتھم ، 
سیكون األمر سھالً طوال  " . ال یوجد شيء مثل طوال الوقت تتغیر،  ةوأحیانًا قبیح ةكون جمیلت، وأحیانًا  ةوأحیانًا سیئ ةكون جیدتأحیانًا 
. عندما یكون  ، اجعلوا أنفسكم معتادین على الضیق ، كما قال نبینا الكریم علیناتغیّر ی. ولكي ال الدنیا  هفي ھذ الوضع". یتغیر  الوقت
أخبرنا بكل شيء  ملسو هيلع هللا ىلصنبینا الكریم  . فقدان األشیاء عند یتأثربالحزن أو االنزعاج ، ولن یشتكي ولن  المرء، ال یشعر النحو  على ھذاالحال 

 النجاة. ولكي نصل إلى ھو مرشدنا  ملسو هيلع هللا ىلص. النبي ة المؤقت الدنیا ه، مثل كیف یفترض بنا أن نعیش وكیف یجب أن نقضي أیامنا في ھذ
في  سعداء ونوسیكون الدنیا ه. أولئك الذین یتبعونھ لن یحزنوا في ھذ نصائح وإرشادات تكفینا إلى یوم القیامة، واألمان ، أعطانا أحادیث 

 .ة في الدنیا واآلخرة ، لكن اآلخرة ھي المھم سعداء. سیكونون ة اآلخر
 

 هلالج لجلیس لدیھم سالم أو ھدوء. وأما الذین آمنوا با� ، إنھم یكذبون ،  الدنیا هسعادة في ھذبھناك بعض الناس الذین یقولون إنھم یعیشون 
وجمیع األنبیاء.  ملسو هيلع هللا ىلص . ھذا ما علمھ النبي محمد حتى لو كان أفقر الناس، السعادة في اآلخرة  نیبلغوسلدنیا وھذه افي  یقلقوالن إیمان  ولدیھم

وم الناس بأشیاء ال تفیدھم یق . الشیطان یتبع من ذلكبدالً ولكن ال یستمع إلیھم ،  اإلنسانلكن و.  الشر عن ھمالناس الخیر ونھو واعلم
 هللا. هلالج لجال یحكمونھ ، كل شيء بید هللا  " ھذا العالم نحكمنحن  " ثم یقولونومن مثل ھذه األشیاء  خلف. یركضون  ستؤذیھم وتحزنھم ولكن

اللھم یسر وال  " ملسو هيلع هللا ىلصنبینا الكریم  دعاء . إنھ هللا نظر، فال عسر في  یجعل العسر یسراأن  هلالج لج. یستطیع هللا  المسلمین ویعین إیماننایقوي 
 . من هللا التوفیقو . صاحب إن شاء هللال. هللا یرسل  جمیعایوفقنا ". هللا تعسر 

 
 .الفاتحة 
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