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  فائدة كبیرة لآلخرة

 

 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
 

 اْلُمْصِلِحینَ إِنَّا َال نُِضیُع أَْجَر 
 

 الظروف. وھذه الظروف، تحدث جمیع دار بالء يھ الدنیا ه. نظرا ألن ھذعضیتال یقوم بھا الصالحون أن األشیاء التي  لج یقول هللا عز
 .وجلهللا عز  حضرة یُحتفظ بھ في. الثواب واألجر ھذا یُضیعال ل ج . هللا عزدائماوالصالحین للمسلمین وفیھا ثواب مفیدة دائما 

 
 لج ھم مع هللا عز منوضارة لكثیر من الناس.  بال فائدةھناك الكثیر من المشاكل التي لدى الناس في جمیع أنحاء العالم. ھذه المشاكل 

كل شيء مفید ألولئك الذین ھم مسلمون. البقیة مثل صب الماء في دلو دون  ،المشاكل مفیدة لھم، الخیر مفید من ھذه المشاكل. ونیستفید
 یمتلئ.ال  ،قعر

 
نسیان ھذا. یجب في یستمر الناس . هلالج لجهللا  في حضرة مكتوب األجر والثوابیتم حفظ كل شيء للمسلمین. حتى بالنسبة ألصغر مشكلة، 

 ،هلالج لجھا. لكن من ھو مع هللا . حیاتك تمر دون أن تالحظاآلخرةفي  وفائدةب كبیر ا، ثوكبیر ألجرستتحول  المشاكلتذكیر المسلمین بأن ھذه 
 فائدة. لیس ھناكب. خالف ذلك، االخیر والثوب ملیئةحیاتھ ممتلئة. 

 
 تقدون أنھم یفعلون الخیر. یقولونكما یحلو لھم. یع یتصرفونیعیشون كما یحلو لھم. . هلالج لجئین، ألنھم بعیدون عن هللا اطالخمن  الكثیرھناك 

في الدنیا  مفیدینوغیر  م. كلھم ال معنى لھونفارغكلھم  ،هلالج لجبا�  ونؤمنیال  مولكن ألنھ "أنا ناجح. أنا أحكم العالم. فعلت ھذا، فعلت ذلك ".
یعتقدون أنھم فعلوا الخیر، لكن ال یوجد شيء . سسیتعجبونھم، بابالشر. عندما ینظرون إلى عق وملیئون بالذنوب ملیئونانھم  واآلخرة.

 جید، ال شيء سوى الشر.
 

ال و. الطریق ان ھذع یضلناال  هلالج لج. هللا لآلخرةل ھذه األیام الصعبة. لدیھم فائدة كبیرة خال وایجب أال ینزعج هلالج لجلذلك، من ھم مع هللا 
 . ومن هللا التوفیق إن شاء هللا. األجر والثواب ایحرمنا من ھذ

 
 الفاتحة .

 
 

  موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني
، زاویة أكبابا ، صالة الفجر 1443 الثانيربیع  11-2021/2- 07 

 


