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 ال راحة في الدنیا بل في االخرة
 

. الصالة والسالم على أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم. لسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھا
، صحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا، مدد یا ساداتي أرسول هللاسولنا محمد سید األولین واآلخرین. مدد یا ر

ریقتنا الصحبة والخیر في . طلشیخ عبد هللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدددستور موالنا ا
 .الجمعیة

 بسم هللا الرحمن الرحیم
َّقُونَ  اُر اْآلِخَرةُ َخْیٌر لِّلَِّذیَن یَت  َولَلدَّ

 

؟ ماذا سیحدث لنا؟" منذ أن خلق هللا ه الدنیاھذ كون حالیسأل أحد أصحاب الدكاكین "ماذا س ،باألمس يأثناء سیر
. كل شخص لدیھ شيء یحملھ. ال أحد الدنیا، كان ھذا ھو حال دم علیھ السالم وأرسلھ إلى األرضعز وجل آ

 الدنیا. هیستطیع أن یكون مرتاًحا في ھذ
 

جنة مریحة. لم یبعث هللا عز ، من الجنة. الیا. نزل آدم علیھ السالم، أبونادن -یتحدث عن نفسھ  ا، اسمھالدنیا هھذ
 ،تاب وندم والى أنبسبب الخطأ الذي ارتكبھ.  لیُمتحنلقد أرسلھ  آدم علیھ السالم إلى األرض لیستریح.وجل 

عاد  ،. وفي النھایةالدنیا هھذفي  عانى. الوفیرالجمال  ذاكمن  الدنیا هندم. نزل إلى ھذالقضى مئات السنین في 
 یعود إلى الجنة من جدید.س ،إلى ربھ. في اآلخرة

 

. الراحة الدنیا هھذفي  امرتاح یكونس أنھ یجب أن ال یعتقد أي شخصللجمیع.  ،مكان امتحان للمؤمنین الدنیا هھذ
. جیداآلخرة مكان ، هلالج لجویطیع هللا  ،هلالج لج یحب هللا ،هلالج لج یؤمن با� لمن ." َخْیٌر ِلّلَِّذیَن یَتَّقُونَ في اآلخرة. "َولَلدَّاُر اْآلِخَرةُ 

من اآلخرة  ستكون أفضل ابكل معاناتھ ھذه الدنیاوفي اآلخرة.  في الدنیا، فلن یكون لھ خیر إذا لم یفعل ذلك
، للمؤمنینلكن بالنسبة ولھم. بالنسبة دنیا أفضل ال، ستكون كل معاناتھاب. والمشرك غیر المؤمن، الفاسق ر،افللك

 ستكون اآلخرة أفضل.
 

ستكون ھناك مشاكل وأشیاء من ھذا القبیل. المشاكل  ،الجنة. الجنة في اآلخرة. لذلك تلیس الدنیا ه، ھذكما قلنا
 وإذا كان ین.مؤمنالبخصوص  ملسو هيلع هللا ىلص، كما یقول نبینا الكریم للمؤمنین ةمفیدإنھا ، فیدة للمؤمنین. مع أو بدون مشاكلم

، في الدنیا مرتاحینتبھم أعلى في اآلخرة. إذا كانوا ارمأكبر و ثوابھمكون یعلیھا. س سینالون األجر ،ھناك مشاكل
 في اآلخرة أیًضا. مرتاحینفسیكونون 

 

یفقدون اإلیمان وال یؤمنون باآلخرة.  والشباب، حتى األطفال اآلن. حفظنا هللا األشیاء الكثیر من یختلقونالكفار 
دنیا إلى الیحولوا مشاكلھم في ال أن  یجب، مشاكل أكبر في اآلخرة. على األقلدنیا والمشاكل في ال سیقعون في

المعاناة التي و، اؤتي ثمارھستُ  هلالج لجفي مرضاة هللا  المعاناةیجب أن یحولوھا إلى فائدة. لقد عانینا كثیرا.  خسارة.
وفي اآلخرة إن شاء یعطینا الثواب في الدنیا  هلالج لجإیماننا. هللا  یقوي ھباء. حفظنا هللا. هللاستذھب في سبیل هللا  لیست
  ومن هللا التوفیق.هللا. 
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