
 
 
 
 
 
  

 
  لیس ھناك خیار ثالث

 

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

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

 .أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم
 أَْعَماًال الَِّذیَن َضلَّ َسْعیُُھْم فِي اْلَحیَاِة الدُّْنیَا َوُھْم یَْحَسبُوَن أَنَُّھْم یُْحِسنُوَن ُصْنعًا قُْل َھْل نُنَبِّئُُكم بِاْألَْخَسِرینَ 

 
یعتقدون أنھم یقومون . األشخاص الذین رون أكثر من خالل إھدار حیاتھم "ضتأولئك الذین یعن دعني أخبرك یقول هللا عز وجل "

ال یؤمنون هلالج لج. . ألنھم ال یؤمنون با� خسرانأكبر ، ھم األشخاص الذین سیصابون بمجدیة وغیر صالحة مالھم غیر، بینما أعبأعمال حسنة
 آلخرین؟ا یفید، كل ما یفعلونھ ال یفیدھم. كیف یمكن أن . لذلكهلالج لج هللا اتبآی

. 
. عندما تفعل ما نفسھمریدھا تاء التي یریدون أن یفعلوا األشیهلالج لج. ذا. لیس لدیھم إیمان. ال یؤمنون با� كمعظم الناس في الوقت الحاضر ھ

ینشرون في  .إلى لعبتھا وستدمرك في النھایة. ستكون قد ضیعت حیاتك دون أن تكسب شیئًا. ستزول حیاتك نفسك، ستحولك نفسكتریده 
وأحیاناً یكتبون دون أن . بالكافرینیتعلق  األمربعض الناس حیاتھم.  یخسر، الحقیقةحیاتھ. في  خسرقد ما أن شخًصا  الوفیات صفحة

الذین ال عندھم إیمان، أرواحھم ھم أناس لیس  خسروا، لقد كسبھا. الذین حیاتھ. لم یفقد حیاتھ خسران أنھ یفكروا في شخص لدیھ إیم
 .هلالج لجیؤمنون با� 

. 
ل ضرر ، بھ لیس لھ منفعةخص الذي یؤمن بنفس، فال جدوى من إیمانھ. الشهلالج لجكل شخص لدیھ إیمان. ولكن عندما ال یؤمن اإلنسان با� 

، كما ء بینھما. لكن كل شخص لدیھ إیمان، ال یوجد شيھناك إیمان أو ال یوجد. خالف ذلك. إما أن یكون فقط. ال یوجد خیار ثالث في ذلك
بدون یش یع نفسھشیطان. الشخص الذي یؤمن بنفسھ ویفعل ما تریده النفس ھي أیضا قلنا. یؤمن البعض با� والبعض یؤمن بالشیطان. 

 .ویفقد حیاتھ في النھایة فائدة
. 

، بینما ھم ا. الجمیع یبحث عن الكنزحیاتھم. كل دقیقة كنز وربح لنا. یجب أال نفقدھ یخسرونال ممن  ،هللا یجعلنا ممن یكسبون حیاتھم
یرزقنا حیاة طیبة في جمیعا. هللا  یعیننا. هللا ا، یجب أال نفقدھن أنفاسنا وأیامنا معدودة. لذلكیضیعون حیاتھم سدى. أثمن شيء ھي حیاتنا أل

 . ومن هللا التوفیق  .إن شاء هللا بال فائدةوفي اآلخرة حتى ال نعیش الدنیا 
 

 الفاتحة .
 موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني

، زاویة أكبابا ، صالة الفجر 1443محرم  9-2021/30- 7 
 


