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 قَاْلُوا بَلَىاألرواح یوم 
 
. 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 أهللا سولنا محمد سید األولین واآلخرین. مدد یا رسولر

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

 یقول ملسو هيلع هللا ىلصنبینا الكریم 
 تَنَاَكَر ِمْنَھا اْختَلَفَ األَْرَواُح ُجنُوٌد ُمَجنََّدةٌ َفَما تَعَاَرَف ِمْنَھا ائْتَلََف َوَما 

  
، في ذلك الوقت. وكذلك، التقوا ببعضھم تآلفین مع بعضھم البعض اآلن، تماًما كما أصبح الناس مقَاُْلوا بَلَىقت األرواح في یوم لِ عندما خُ 

 .ملسو هيلع هللا ىلص ، كما یقول نبینا الكریملم یحب بعضھم البعض، والبعض وا بعضھم بعًضاأحب
 

ویلتقون  الدنیا ه، یحبون بعضھم البعض عندما یأتون إلى ھذأحبوا بعضھم البعض في ذلك الوقت الذین ماذا حدث بعد ذلك؟ أولئك
، لم تكن ُخِلقت األرواح، عندما لىأیًضا. في یوم قالوا ب الدنیا ه، ال یحبون بعضھم في ھذ. وأولئك الذین لم یحبوا بعضھمبعضھمب

 .لم تتغیر األرواحتلك األجساد. لرواح األ، أعطى هللا عز وجل إلى ھذه الدنیاما ُخِلقوا وأتوا قت بعد. ولأجسادنا قد ُخلِ 
 

، یحبون بعضھم البعض بنفس الذین أحبوا بعضھم البعض من قبل لكن أولئكوال أحد یعرف ذلك.  .هلالج لج الروح سر ال یعلمھ إال هللا
ال یتوافقون  كرھون بعضھم البعض بنفس الطریقة،، یضولئك الذین ال یحبون بعضھم البعأجسادھم. وأ األرواحالطریقة عندما تدخل 

 .ویكرھون بعضھم البعض
 

ب منذ ذلك الوقت في تِ شخص ما كُ  ةحبم، فإن . لذلكلىا. ألنھ شيء متعلق بیوم قالوا بشخص مل محبتھمیتفاجأ بعض الناس بسبب عدم 
د یستطیع أكثر في اآلخرة. ال أح ویُكشف. الدنیا هنأتي إلى ھذأقدار الناس بسر هللا عز وجل. یتم الكشف عن جزء من ھذا السر عندما 

 .هلالج لج هللا وعظمتھ قدرة أن یفھم، بل أن یدرك فحسب
 

ِ"هلالج لج هللا سبیل ، یجب أن تحب في الدنیا. ومع ذلك هنفسھ في ھذ األمر، لذلك ِ َواْلبُْغُض فِي �َّ . [حدیث]. وتكره في سبیل هللا "اْلُحبُّ فِي �َّ
 هفھذالصالحین، حب ت هلالج لجهللا  یجعلكعندما  ؤالء الناس الجمیلین.فكم أنت محظوظ ألن هللا قد جعلك بین ھهلالج لج هللا  كنت تحب أولیاء إن

 .هلالج لجهللا  إنھ عطاء مناألشرار لیس في أیدینا. محبة نعمة عظیمة. وعدم 
 

، بین الجمیلین. یجب أن الصالحین حتى یكونوا من بین الصالحین، یجب على الناس االنتباه إلى محبة الدنیا ه، خالل الحیاة في ھذلذلك
الصحابة األولیاء، ، ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ،هلالج لج نحن ال نحبھم. نحب من یحب هللاهلالج لج. المشركین والذین ال یعرفون هللا األشرار، الظالمین، نحب ال 

. ال یمكنك أرواحنافي  ا، إنھا أن نحبھم. كما قلنام. لیس علینإنھا نعمة عظیمة أیًضا. نحن ال نحب أولئك الذین ال یحبونھ .وأھل البیت
ومحبة عطاء  االدنیا، ال بالقوة أو المال، ال بالضرب أو المحبة، ال بالتعذیب. إنھ هإجبارھا. ال یمكنك أن تكسب قلب أي شخص في ھذ

 .إن شاء هللا هلالج لج . إنھا نعمة منحھا هللاهلالج لجهللا من 
 

حب الظالمین ومن تحب األشخاص الجمیلین وال ت ا. إنھفوقھا كلھا، لكن الطریقة النقشبندیة ھكذاة. كل الطرق حبمطریقتنا ھي طریقة ال
ومن هللا التوفیق. . جعل قلوبنا دائما تحب الصالحین إن شاء هللایمع الصالحین و یحشرنا  هلالج لجاألحكام كما یحلو لھم. هللا  ونیصدر
 .الفاتحة
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