
 

    

 

 النسيان

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد 

، شيخ محمد  األولين واآلخرين . مدد يا رسول هللا ، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد يا مشايخنا ، شيخ عبد هللا الفائز الداغستاني

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

 يكون أن للشخص يمكن.  االنزعاج يجلب في الدنيا ما كل.  لمتاعبمكان ل ،الدنيا دار بالء .  للراحة المناسب المكان تليس الدنيا ههذ

 . يريد كما منصب عالي ذو أو بقدر ما يشاء غنيا

 في ونعيشوي سيبقون انهم لو كما ونيتصرفالناس  أن هللا حكمة من. للبالء  الدنيا.  اآلخرة يه األبدي مكاننا.  األبدي نامكان تليس الدنيا

 لم إذا.  النسيان يعني لإلنسان األساسي المعنى فإن وبالتالي ،" النسيان" من أتيت( إلنسانا كلمة" ) نساناإل . " وينسون ، األبد إلى الدنيا

 . نويرحلو نسينفجرو ،لن يستمروا  ، البشرينَس 

. تزول بعد ذلك و الماضيبها في  واالتي مر صعوبات أو العذاب نسيان يتم بحيث لناسل كفائدة النسيانوجل  عز هللا يعطي السبب هذال

 الوقت ذلك في ، الحاضر الوقت فيما يحصل  مثل فوضى في تكون الدنيا عندما ثم. سيموتون  أنهم ينسون الناس ، ذلك جانب وإلى

 ". هللا " ويقولون ، اآلخرة ونتذكري ، هللا وجود ونذكريت

 هناك يكون عندما" هللا" ونصرخي.  يتذكرون ال الناس معظم. معظم الوقت  والموت اآلخرة في يفكرون ال ،مرتاحين  يكونون عندما

 أن علينا".  هللا " قوللكي ت قليال يهزها شيء إلى حتاجت نفس الناسأن  يعني وهذا.  زلزال أو ، الفتن،  االعتداء،  الحرب مثل كارثة

 .وا نسي ال لكي الناس يذكروجل  عز هللا ، قلنا كما.  هللا شاء إن ونبقى بأمان النعم تدوم علينا بحيث ، أيضا ذلك دون من"  هللا " قولن

 كل يهاجمون إنهم.  هاونهاجمي مشركينالو الشياطين كل السبب هذال.  عثمانية األرض ههذ.  ، آمنون نوالعثماني ، البلد هذا يحفظ هللا

 لن ملكنه ، أيضا عليه القضاء يحاولون. المتبقي  الوحيد المكان الرئيسي هو المكان هذا. أماكن أخرى  من أكثر هنا ولكن ، المسلمين

 ومن هللا التوفيق . . سينتهون هللا شاء إن. القضاء عليه  على ينقادر واكوني

 . الفاتحة
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