
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 المحشرأعمى یوم 

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

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

 الجمعیة.
 

 بسم هللا الرحمن الرحیم
 َوَمن یُْعِرْض َعن ِذْكِر َربِِّھ یَْسلُْكھُ َعذَابًا َصعًَدا

 
. من ترك یمر في شدة وضیق، سهلالج لج، من أدار وجھھ عن هللا هللا عز وجل یقول. الشأن عظیمإنھا آیة من القرآن 

 أعمى. سیُحشر المحشرولم یذكر هللا تكون حیاتھ مضطربة. ویوم  هلالج لجذكر هللا 
 

ذي یعیشون فیھ. أن ھناك مشاكل في كل مكان. یعتقد الناس أن لدیھم مشاكل فقط في المكان ال واآلن ھ الدنیا حال
، التفكیر في سبب حدوث ھذه المشاكلما األماكن األخرى تعاني من مشاكل أسوأ بكثیر. إذا توقف الناس عن بین

في  وصعبةیجعل الحیاة مضطربة  ،لذلك. هلالج لج یعصونھفذلك ألنھم یدیرون وجوھھم بعیدًا عن هللا عز وجل. إنھم 
هللا  سیرد". الدنیافي اآلخرة. سیقول الناس "لماذا أنا أعمى اآلن؟ لم أكن أعمى في  ُعِميّ  وسیُحشرون، الدنیاھذه 

 المزید من المشاكل.ب سیُحشرون". أعمى أنتسبب الھذا ل. عصیتدنیا. لقد الذكرني في لم ت" علیھمعز وجل 
 

. ومشقة ذه الدنیافي ھ الشدةالقلیل من  واتحملی. ال یمكن للبشر أن من شدتھحفظنا هللا ییوم صعب.  المحشریوم 
. هللا یحفظنا. ھؤالء ھم الحساب، وأحیانًا آلالف السنین یظل الناس في ھذا تدوم سنین. أحیانًا لمئات السنین الحساب

 یمرون بمشقةالذین ال یقبلون طریقھ . هلالج لجهللا عز وجل وال یقبلونھ  الذین یعصون، ذین یظنون أنھم أذكیاء في الدنیاال
 لمشقة أسوأ ألف مرة في اآلخرة.دنیا واالفي 

 
حدا الناس  یضع بعضإما أن  ،، وھذه الحیاة ستزول وتنتھي. ولكي تنجو من ھذه الحیاةالحیاة األبدیة في اآلخرة

المدة التي ، بغض النظر عن ن كل شيء لھ نھایة في ھذه الحیاة. نظًرا ألذلك یفعل هلالج لجأو هللا  ،بأنفسھملحیاتھم 
ولكي ال نضع  ،عین. لذلكالطرفة  أقصر من، فإن الحیاة التي نعیشھا بالحیاة في اآلخرة یعیشھا شخص ما، مقارنة

هللا ر ما یعطینا هللا عز وجل ونشكر علینا أن نطیع هللا عز وجل. یجب أن نقدّ  ،واآلخرةفي الدنیا في الضیق حیاتنا 
 ھذه المشاكل. تزولحتى 

 
 نحوإلى هللا عز وجل. إنھم یتجھون  یعودونوال  ،أكثروأكثر  عصونی، في ورطة اآلن. الناس ، كما قلنااكلھ الدنیا

لكن و ،ة المریض واضحة، فإن ھذه المشاكل مستمرة. وصفَ . لذلكآلرائھموفقًا  للقیام بأموردنیا. یسعون جاھدین ال
 هلالج لج. هللا یحفظنا. هللا شدة وضیق. أولئك الذین ال یقبلون سیكونون في سینجونالناس ال یقبلونھا. أولئك الذین قبلوھا 

 ومن هللا التوفیق. الفاتحة. ولطفھ إن شاء هللا.بفضلھ وفي اآلخرة  في الدنیاراحة ب یرزقنا العیش
 موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني
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