
 

    

 

 ال تأسف على الدنيا

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

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

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

 ، سنة ألفسيقترب من النار يأسف على الدنيا من " الناس لفائدة يقول ، أمس حديثال في أيضا ناقرأ.  جدا جميلة الكريم نبينا أحاديث

 ." سنة ألفاآلخرة سيبتعد عن النار  على يأسف ومن

 بقدر نفسك قهر ، تريد ما بقدر النواح يمكنك.  بالفعل مر قد ألنه ،للدنيا  بالنسبة ، وانتهى قد حصل شيءعلى  تندم المجدي أن غير من

الدنيا  في رقتتح يجعلك. النار  إلى كقربي ، ذلك على وعالوة.  اآلن بعد شيء يحدث لن ، تريد ما قدرب شعركب الشد أو ، تريد ما

 للدنيا بسبب قربك من النار ! الحريق الموجود في داخلك ذلكل.  اآلخرة في النارالى  ويقربك

 تأسف كنت إذا ولكن.  اآلخرة من أجل شيئا فعلت قد تكن لم ،أي عمل خير واحد  تفعل لم ألنك اآلن بعد به القيام يمكنك شيء يوجد ال

 . ذلك فعلت كأنك اثوابه هللايعطيك  ،عليها  تأسف وألنك.  النار نع تبعدك األنه فائدة هناك ،عليها 

 لم شيء ما ،الدنيا  في يفعلوه لم شيء بسبب يأسفون الناس من كثيرال ، قلنا كما. عليه الصالة والسالم  الكريم نبينا من جميلة نصيحةهذه 

 . همآخرت أو لدنياهم عةمنف أي لديها ليس. منها  فائدة ال أنه يعني هذا ، جدوى دونب ذلك تمقد و.  حدث قد ام شيء أو ،ه يبلغو

 فعل من كتمكن لعدم ، الصيام من كتمكن لعدم ، الصالة من كتمكن لعدم تأسف نتك إذا.  خراآل نوعال هو ضروري هو ما ، ذلك ومع

 الدنيا في مرتاحين كونن أن لنا يتسنى حتى قلوبنا من يخرج الدنيا هللا.  فائدة لها هذه ، الحج إلى الذهاب على القدرة عدم أو ، الخير

 ومن هللا التوفيق . . اآلخرة في رابحين خرجنو

 . الفاتحة 
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