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  حیاة أبدیة بدون مشاكل

 

 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
 

. في داخلھم سیئةالجیدة والصفات ال. أول شيء الدنیا هللناس أثناء العیش في ھذ إمتحانا لتكونلقد أعطى هللا عز وجل الكثیر من األشیاء 
 وستكون جھم،زعتس. اإلمتحان، فإنھم یفشلون في ، یرتفع مقامھم. إذا لم یغیروھاصفات جیدةإلى  االناس ویحولونھ ھاعندما یسیطر علی

 ً  علیھم في اآلخرة. عبئا
. 
، ھناك أشیاء كثیرة ة. ھناك وسوسة الشیطان. كما قلناالسیئ الصفاتوجمیع أنواع  سوء الظن، الحسد، الغیرة فیھا الدنیا هھذفي حیاة ال

وستنتظر النتائج على  فقط عندما تغمض عینیك إلى األبد.متحانات اإلتنتھي ، دار البالء. في دار البالء. ھذا ھو الدنیا هھذمزعجة في 
. ملسو هيلع هللا ىلصنبینا الكریم  حوض ،الكوثر حوضتصل إلى ، سب اآلخر وتدخل الجنة إن شاء هللاعلى الجان اإلمتحانالجانب اآلخر. عندما تجتاز 

وسوء ، ال غیرة وال حسد،  حزن، النظیف. ال ضیقالجنة  وستدخل، ھناك فقط ينتھتس ستزول كل صفاتك السیئة. ،وعندما تشرب منھ
 یؤذیھم أي شخص.. ال یزعجھم وال طاھرینالخارج. یدخل الناس الجنة في  ىستبقالسیئة  الصفات. كل الظن

. 
 ،اوتقبلھ هلالج لجهللا  تقف ضدفي الجنة. إذا لم  بقدر ما ستحصل على األجر والثواب، الدنیاھذه ما یكون لدیك من مشاكل في ، بقدر � الحمد

، على الدنیا همشاكل. اآلن بینما الناس في ھذ بدونھناك حیاة أبدیة سیكون ثم ومن . لن یضیع شيء. ستنال المزید من األجر والثواب
 ، یعیش الناس كما لو أنھم لن یموتوا أبًدا.المشاكل والكثیر من الموتكل ھذه الرغم من 

. 
في الجنة. یعیش الناس والمؤمنون  المشاكلالقلیل من حتى ھناك. لیس ھناك  بضیقجمال وسرور الجنة یدوم إلى األبد. ال توجد حیاة 

ِ الَّ " الشأنعظیم قال في القرآن ھناك. یُ  بالحمد والشكر یرفع عنا الحزن". ال یوجد موت الذي "الحمد �  ".ِذي أَْذَھَب َعنَّا اْلَحَزنَ اْلَحْمدُ ِ�َّ
سنة أو القیامة مئة ، ینتظرون اإلطالق. عندما یذھبون إلى الجنةال یوجد موت على  للوالدین وال موت لألقارب وال موت لألصدقاء.

. ما ھذا الكبش؟ ھذا الكبش ھو الموت. سیذھب الموت وجل یأمر بذبحھالصراط. هللا عز تم إحضار كبش كبیر إلى ی ،ملیون سنة. وأخیراً 
لن یكون ھناك خوف من الموت. سیعیشون  ،لذلك . لم یعد ھناك موت.وأھل النار سیدخلون النار، الجنة سیدخلونالجنة  أھلبعد ذلك. 
 یزیدلخیر. هللا على اهللا على المشاكل ویشكرون  . یحمدوندنیاال هألنھ یخفف من عبء ھذ ،سعادة. ھذا ما یعرفھ المسلمونبإلى األبد 
 . ومن هللا التوفیق إن شاء هللا. الدنیا هیمتحننا في ھذ هللا الشكرنا. 
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