
 معرفة هللا

 رسولنا على والسالم الصالة . الرحیم الرحمن هللا بسم.  الرجیم الشیطان من با� أعوذ . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 هللا عبد شیخ ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد
 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني الفائز

.  ھم في الفراغ والحیرة ألنھم ال یعرفونإن. ُخلقوا . معظم الناس ال یعرفون لماذا  یعرف لماذا خلق البشر عز وجلهللا 
والحصول على  اذكھ ناقضي حیاتن. دعونا ونلعب ،  شرب، ن نأكل؟ دعونا  ماذا یجب أن نفعل ، "یفكرون معظم الناس 
 سببنا. ألن  بھذه الطریقة ونعیشیعندما  حتىنھم لیسوا سعداء ا.  ھذا الفكربمعظم الناس یعیشون أیضا ". أكثر من ذلك 
 .ھذا الحقیقي لیس 

. یمكنك أن تفعل ما أمر  . وھذا ھو أعظم العبادة العبادة ھو معرفة هللاب. ما نعنیھ  . ھذا ھو ھدفنا األساسي هللا للعبادة ناخلق
 منحة من. كل شيء ھو  هللا والمخلوقات لعبادواحترام  یجب ان تكون عندك رحمة.  هللا بسھولة بمجرد أن تعرف هللابھ 
ویعرف بذلك . الشخص الذي یفكر  هللا . ال یوجد غیر . الخالق یعني الخالق الخالق، . هللا ھو الذي یخلق  هللا عمل،  هللا

یرى ویعرف أن ما كان یقوم بھ س،  . یوم القیامةطیلة حیاتھ أشیاء فارغة  خلف سیركض المرء،  خالف ذلك.  حتاھو مر
 .نادما ، وسیكون  كان عبثا

، لن  بین الناس امحترم ، مھما كانالدنیا في  معروفا كانمھما ال یھم .  تلك األشیاء لیس لھا قیمة وال وزن یوم القیامة
بھذا . لن یعترف أحد  من أجل هللا وال یعرف هللا عملیقوم بال  المرء. ال قیمة لھ إذا كان  قیامةیكون لھ أي قیمة یوم ال

 . كون من أجل ال شيءتسھذا الشخص  اقام بھ واألعمال التي. وسیكون ُمھاناً  یوم القیامة الشخص

 ونسعی م. انھ ینسون وجود هللا. وھي نقطة مھمة لدرجة أنھم ھذه الدنیا في  وارتفعبجھد لی ویسعونھم یعملون إن
، وال  ، قبرسیدفنون ھذا الشخص في حفرة .  اآلخرةیھ ھوإلى ونذھبسیولكن في نھایة المطاف المكان الذي  ویكافحون

سیتم  ھامن ونخجلی، األشیاء التي  . بعد ذلك . ال أحد یھتم بھم بعد عام على أي حال بعد ذلك ھذا الشخصأحد سیعرف 
 طالما أنحتى ،  ھوال أحد یعرف الدنیافي  منصب الذي یعرف هللا لیس لدیھ أي الشخص. إذا كان  اآلخرة اإلعالن عنھا في

،  الدنیافي أي ضیق وال ،  شدة ال.  . ھذا ھو المھم هللا في اآلخرة الى نِعمصل یو المقاماتصل إلى أعلى سی یعرفھهللا 
.  یمرس،  . وحقا مریو"، وسوف ھ یا مریجب أن یھذا أیضا "  ،قول ت قد.  یزعجك إذا كنت تعرف هللاو سیؤثر علیك

 . مرتاألیام والحیاة ، ، أو كنت سعیدا  سواء كنت حزینا

، بقضائي وقدري  اآخر إذا لم تكن سعید ابحث عن إلھ ، "یقول  . الحدیث القدسي . ال إلھ إال � إلى هللا والجأ، كن واثقا 
، مھما قد یكون  بقائھ على قید الحیاة ھو لمئات السنینل. الحد األقصى  ال إلھ غیره وال أحد لدیھ مكان للھروب ."بعطائي 
المؤمن ال .  واضح الیھذھب سی. المكان الذي ھم قد قتل الذین، ومھما كان عدد الناس ظلم ، مھما كان قد الدنیا في عظیما 
، إن  نسى هللان. نسأل هللا أن یجعلنا جمیعا بین الناس الذین یعرفون هللا و ال  في اآلخرة الثواب، ویجد یمرض ، یحزن 
 ومن هللا التوفیق . . شاء هللا

 الفاتحة .
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