
 

 

    

 الحياة ليست طويلة

 سٌد دمحم رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم بسم ميحرلا نمحرلا هللا . وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 ، الداغستانً الفائز هللا عبد شٌخ ، مشاٌخنا ٌا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتً ٌا مدد ، هللا رسول ٌا مدد . واآلخرٌن األولٌن

 .الجمعٌة  فً والخٌر الصحبة طرٌقتنا .دستور  ، الحقانً ناظم دمحم شٌخ

 نتحدث ما. عند . حٌاة البشر قصٌرة حٌاتهم طوٌلةأن . البشر ٌعتقدون  مستقبل قرٌبالهذا ٌعنً أن  ٌُقال " كُل آٍت قرٌب ".

 .ة قرٌب واآلخرة قرٌبالموت أن  ٌعنً هذاعن المستقبل 

حٌاة  زال لديٌ. ال  عٌش طوٌالسأ " وٌظنونلون جدا ئ. الناس متفا جشع وهذا لٌس شٌئا جٌداالٌعنً ، " ملاأل طول "ٌُقال 

" كُل آٍت .  أن هناك الكثٌر من الوقت ونعتقدٌ"، و االحق الخٌر. سأفعل  فً وقت الحقاألمور " سأفعل هذه  ٌقولون! " طوٌلة

فعل إ،  . لذلك . طالما أنه سٌأتً ٌوم ، ذلك الٌوم قرٌب إذا أردت المئةعٌش حتى سن تأن  ك. ٌمكن مستقبل قرٌبال قرٌب "

 !" فعلت ذلك ٌا لٌتنً " قولت نل أن هناك فرصة لذلك حٌثلآلخرة  واستعدالخٌر 

 وجلهللا عز ٌخلقنا . لم  دون ذكر هللاب،  ذكر هللادون ب. ال تدع الوقت ٌمر  كل ثانٌة من حٌاتنا ذات قٌمة الحقٌقة، فً  كل دقٌقة

حٌاتك ،  عٌش حٌاة طوٌلةست!" حتى لو كنت  حٌاة طوٌلة ال تزال لدي " ٌقولون . بعض الناسالدنٌا دار بالء . من أجل الدنٌا 

 . ال قٌمة لها إذا كنت ال تذكر هللا

. ٌجب  حتى لدقٌقة واحدةنسى هذا ت. ٌجب أن ال  فً كل لحظة " ، هللا شاهدي ، هللا ناظريحاضري هللا  " علٌك أن تقول

هللا معً". لكن معنى "و هللا لفظ الجاللة فقط بالضرورة لٌس الذكر ب. ما نعنٌه  أن ٌكون دائما فً حالة من ذكر هللاعلى المرء 

 . نسى هللا ألن هذا هو المطلوب للناستمن دون أن 

فائدة كبٌرة ومكسب  لههذا .  فعل الخٌربدائما  وتفكر،  ، ال ٌمكنك أن تفعل أي شًء سٌئ تذكر هللا، عندما  هعندما تذكر

. دعونا نكون مع هللا فً كل ثانٌة وكل  . دعونا ال ننسى هللا ، إن شاء هللا ذكر هللا. دعونا نكون دائما فً حلقات  للشخص

 ومن هللا التوفٌق . . لحظة إن شاء هللا

 الفاتحة .

 موالنا الشٌخ دمحم عادل الحقانً
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