
 

 
 
 
 
 
 
 

ابُِروَن أَْجَرُھْم بِغَْیِر ِحَسابٍ   إِنََّما یَُوفَّى الصَّ
 

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

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

 یطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمأعوذ با� من الش
 

 َھْل تُْجَزْوَن ِإالَّ َما ُكنتُْم تَْعَملُونَ 
 

على األشیاء التي  ون، وستعاقب قمتم بھاعلى األشیاء التي  ستُحاسبون؟" ھَْل تُْجَزْوَن إِالَّ َما ُكنتُْم تَْعَملُونَ " في القرآن الكریم هلالج لج هللا یقول
آدم علیھ السالم بكى أربعین سنة وضحك  .ھذه الدنیاغریبة جدا. ھناك المزید من المصاعب والحزن في  أحوال ھذه الدنیا. فعلتوھا

لكن ومن الصعوبات.  الكثیر مفي الوقت الحاضر. كل البشر لدیھھ نفس األمراألربعین سنة منسیة.  تجعلسنة واحدة فقط. تلك السنة 
 لناس.ل هلالج لج ن هللاتجعلھم ینسون الحزن. النسیان رحمة م، عندما یتعلق األمر بالسعادة

  
 لكي یعانواما فعلوه على  كمحاسبةالمسلمین على هللا  ینزلھابالتأكید ، ھناك المزید من المصاعب في الوقت الحاضر. المشقات التي 

 یعانوناآلخرة. لن یدعھم هللا  یذھبون نظیفین الى ابووكأجر وثالدنیا  ھذه من ذنوبھم فيھا لآلخرة. یدفعون ثالدنیا وال یتركھذه في 
. ذنوبھم، یجب على المسلمین أن ینظروا إلیھا على أنھا كفارة عن الدنیاھذه لذلك ، عندما یكون ھناك مشقة في  وفي اآلخرة. في الدنیا

 هلالج لج . كما قال هللالحقیقة يھ ه، ألن ھذكفارة ، سیكون األمر سھالً  ان أنھطأھم ویرویلوموا اآلخرین. عندما یدركون خال أن  یجب
 .هلالج لج ھناك ثواب ورحمة في حضرة هللاعلى شوكة ،  یدوس المرء عندماحتى ،  ملسو هيلع هللا ىلص لنبینا الكریم

  
ازدادوا ثم كلما ومن ، ال فائدة لھم. . بالنسبة للكفارلن تكون بدون فائدة ھذه األیام ھي أیام صعبة على الجمیع. بالنسبة للمسلمین ،

 على هللا. وقفواألنھم في اآلخرة شيء محى یُ  نمحى وھم في ضیق. للن تُ  وذنوبھمزادت صعوبة األمر. كلما ، وفعلوا الشر وحشیة
ألذكیاء. ال ل ذا األفضل بالنسبةھستقضي علیھم. أن تكون مع هللا  المعاصي، فإن ھذه عندما یستمرون في ارتكاب المعاصيلذلك ، 

 یوجد شيء أفضل من ھذا.
  

كل أموالھم.  دفعوا، فال یمكن إنقاذ الناس حتى لو . إذا حدث شيء ماالدنیا ه، حتى في ھذوالملیارات لكنھا عدیمة الفائدة لدیھم المالیین
والظروف السیئة تنتظره في اآلخرة.  المشقة والمتاعب. لن ینال سوىهللا  ضد. من كان بالتأكید سینال أجرههللا  معمن كان  ولكن

حصى یُ عد وال یُ ال  أجر سینالون. یقول هللا أن الصابرین "إِنََّما یَُوفَّى الصَّابُِروَن أَْجَرُھم بِغَْیِر ِحَساٍب" هلالج لجهللا  یقول. یعیننا هللاحفظنا هللا. 
 ومن هللا التوفیق . شاء هللا.  نإ
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