
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 ال تُفّوتوا أمور اآلخرة

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

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

 الجمعیة.
 

ھذا  تلكنت كسب، فعلت ھذا یا لیتني" س أشیاء مادیة. ینزعجون ویقولون، یفقد النادنیاال هطالما أننا نعیش في ھذ
ألنھم لم یتمكنوا من فعل ذلك. بینما الممتلكات الدنیویة  یشعرون بالحزن". الكثیر لكسبتالقدر. لو فعلت ذلك، 

 فعلھا تتمكن من لماألشیاء التي  إحزن على ،تحزن أردت أن. إذا ا. ال داعي للحزن علیھدنیاال هھذستبقى في 
كر األذكیاء في ذلك ویشعرون باألسف على األشیاء التي لم یتمكنوا من . ھذا ھو الشيء األبدي والدائم. یفآلخرتك

 القیام بھا.
 

، كان یوم جمعة. لم یؤم الصالة كإمام في أیامھ الشیخ ناظم. خالل أیامھ األخیرة وخیر مثال على ذلك موالنا
یوم الجمعة قراءة سورة السجدة نة من السُ . منئُ  أنمحمد ناظم أو بھاء الدین أفندي  ياألخیرة. اعتدنا نحن أو ابن أخ

"لقد كنت  وبكى إنزعج جدا. ھا. نسیناھا في ذلك الیوم وقرأنا سورة أخرى بدالً منفي صالة الفجر وسورة اإلنسان
". كان حزینًا جدًا وبكى. ثم نة. الیوم نسیناھاھذه السُ  أتركوأقوم بالسجدة. لم  سنةأقرأ سورة السجدة منذ ستین 

 رتیاح.صالة الفجر فشعر باإل أعدناكررھا من جدید ونقرأ سورة السجدة. قررنا أن ن
 

ت مثل فوّ یُ  م. موالنا الشیخ ناظم لات أصغر األشیاء منھفوّ . یجب أال نُ رة بھذا القدر من األھمیة للبشرإن أمور اآلخ
فضة  ،ذھبستحب. یفترض الناس أن الفرض والمُ  ن،نكل السُ  یؤديتھا. كان فوّ نُ أن  ناھذه األشیاء وال یرید

. إنھا األشیاء التي اأي منھ تفوّ نُ مھمة. مطلوب منا أال ھي المھمة. في حین أن ھذه األشیاء  ھذه الدنیامجوھرات و
كثیر للناس. خیر الفائدة كبیرة وال ،مراتب. القیام بھا یجلب قوة كبیرةأعلى الوالمقامات الناس إلى أعلى  توصل
 .انستفید منھ ، لذلك یجب أنوجلهللا عز  اأعطاھ

 
. ون فعلھما تستطیع وا، افعلأفضل من ال شيء. لذلك، ما . إذا فعلوا شیئًاقدرإستطاعتھمیجب على الناس أن یفعلوا 

 ومن هللا التوفیق. الفاتحة. ھذا الخیر الجمیل والثواب الجمیل إن شاء هللا. ننالدائما یجعلنا  هلالج لجهللا 
 

، ملسو هيلع هللا ىلصنبینا الكریم . نھدیھا الى وھناك صدقات وعمل خیر .تسبیحاتو آیات صلوات،یس، ، القرآنختمة وة تالتم 
والى المؤمنین والى أرواح المشایخ، ، األولیاء، األصفیاء األنبیاءوالى أرواح جمیع  وأصحابھ الكرام،أھل بیتھ 

هللا یقضي  هللا یشفي المرضى.هللا یبلغھم مقاصدھم. هللا یجعلھم من السعداء في الدنیا واآلخرة.  أمواتنا.أرواح 
 .الفاتحة. � تعالى هللا یقوي إیمانناعنا الدیون. 
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