
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 هلالج لجحافظ على نِعَم هللا 

 
. الصالة والسالم على أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمالسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ. 

ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا،  رسولنا محمد سید األولین واآلخرین. مدد یا رسول هللا، مدد یا
دستور موالنا الشیخ عبد هللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدد. طریقتنا الصحبة والخیر في 

 الجمعیة.
 

 بسم هللا الرحمن الرحیم
اُر اْآلِخَرةُ َخْیرٌ  ْنیَا إِالَّ لَِعٌب َولَْھٌو ۖ َولَلدَّ لَِّذیَن یَتَّقُونَ  َوَما اْلَحیَاةُ الدُّ  لِّ

 

 .أفضل انھإ ،هلالج لج، الذین یخشون هللا للصالحین ، وأن اآلخرة خیرٌ ولھو لعبهللا عز وجل أن الدنیا  یقول
 

، ھذه الدنیاالخیر. نحن نموت كل یوم في  یرزقناأن نسأل هللا أن  یجبویموتون.  الدنیا هیأتي الناس إلى ھذ
هللا عز  یُحییك، إلى الفراش لیالً، تموت. وعندما تستیقظ في الصباحتخلُد حیینا. عندما وهللا عز وجل یُ 
 .وجل من جدید

 
حاصرون في لكن ھناك عدد قلیل جدًا من الذین سیتعلمون ھذا الدرس. معظمھم مُ وھذا درس للناس. 

الق. ھم ال یرید أن یعرف على اإلطن ما الذي خلقوا من أجلھ. بعض. ھؤالء الناس ال یعرفوواللھو اللعب
لكل  حین أن هللا عز وجل قد أعطى عقل في العدم".، وسنعود إلى العدمأتینا من  .یعتقدون "ھكذا أتینا

إلى أعلى المراتب. لكنھم  واصلیحتى  معّظمین ومكّرمین البشر هلالج لج. خلق هللا فكر ویتأملحتى یُ  شخص
 اتب.رمالأدنى ذلك ویریدون النزول إلى  نتركوی
 

. ھذا ھو معصیة، فإنك ترتكب تحفظھاالمقدمة. إذا لم  النِعَمھذه  حفظلقد وھبك هللا كل شيء. یجب علیك 
الكثیر. وعندما ال  ، یطلبون المزید. یعتقدون أن ھناكس اآلن. عندما یحصلون على كل شيءحال النا

الضرر ب ونتسببیلسیئة. كل أنواع العادات ا لألسف، لدى البشر .، یكتسبون عادات سیئةیحصلون علیھا
یجب أن نتوب.  ،ھذا في اآلخرة. لذلك على سیُحاسبھم، فإن هللا عز وجل ألنفسھم ولآلخرین. ومع ذلك

، وعلیھم أن یتذكروا اآلخرة من أجل اإلقالع العادات أن یتذكروا هللا عز وجل یجب على الذین لدیھم ھذه
 .اً جید ھذا لیس شیئاعن ھذه العادات القذرة. 

 
 هلالج لج. الذین یؤمنون با� ؟ بسبب قلة اإلیمانھذاالناس من ھذا النوع یتزایدون في جمیع أنحاء العالم. لماذا 

ھي جسدك. أمانة ، أكبر نعمة. وأكبر هلالج لج هللا نِعَمقیمة  ویعرفونال یفعلون مثل ھذه األشیاء. یبتعدون عنھا 
 .وروحانیًا ھذه العادات السیئة جسدیًاھذه السموم،  من تحمیھیجب أن 

 

. "لقد فعلت ذلك لسنوات عدیدة". ھل لھا أي فائدة؟ ال. ا. ال فائدة منھفائدةلیست  ،سم للناسالمعصیة ھي 
سوى ضرر وسم. یجب علیك تركھا. یقولون إن العودة من الخسارة في أي وقت ھو ربح  تلیس اإنھ

لكن و. ھذه الدنیاأجسادھم ملیئة بالسموم في  تكون آخرتھم محفوظة.الناس اآلن أیًضا حتى  یُقلع. قد بالفعل
إن  هلالج لجإلى هللا  ویعودواستزول. یجب أن یحفظوا روحانیاتھم اآلن  ذنوبھم، فإن ابالرغم من أنھم شربوھ

 .شاء هللا



 

 

. 
 
 
 
 
 
 

في جمیع أنحاء العالم اآلن. إنھم غیر قادرین  نفوسھم خلف ون، الجمیع یركض. الشباب والكبارحفظناهللا ی
 واھذه األشیاء حتى یتوب ون. هللا یھدي من یفعلحفظھمهللا ی. یُعینھم هللاعلى اإلقالع عن عاداتھم السیئة. 

 ومن هللا التوفیق.  .إن شاء هللا هلالج لجإلى هللا  ویعودوا
 

 الفاتحة.
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