
 

 

    

 المسلم ال یخاف الموت
 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با: من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 الفائز 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

 أعوذ با: من الشیطان الرجیم . بسم هللا الرحمن الرحیم .

َشیَّدَةٍ   أَْینََما تَكُونُواْ یُْدِرككُُّم اْلَمْوُت َولَْو كُنتُْم فِي بُُروجٍ مُّ

.  أنا أعیش مع الخوف من الموت " ، ھناك بعض الذین یقولونالحقیقة . في  عند ذكر الموتیخافون ؟ ألن الناس اآلن  لماذا نقول ھذا
. لیس ھناك فائدة للخوف من  . لیس ھناك إنسان لن یموت موتن. نحن جمیعا س لشكوى أو لطلب الدعاءلأخشى أن أموت ". یأتون 

 ". ال طائل منھ الموت الخوف من "یُقال .  الموت

أكثر ونعیش موت نأننا لن  ونعتقدی. البشر طریقتنا " یعني تذكر الموت سبع مرات في الیوم على األقل في  موتبال التفكر " یجب علینا
لذین . أولئك ا ؟ أولئك الذین لیسوا على استعداد . من یجب أن یخشى الموت . نحن ال نخشى الموت ، سنموت جمیعا . الذه الدنیا في ھ

 سیؤدي فریضة.  . سأصلي الحقا سأفعل ذلك الحقا " یقولون مستعدینالغیر . الناس  الموت من الخوف علیھملیسوا على استعداد لآلخرة 
 ".في وقت الحق سأخرج الزكاة "  یقولونالحج في وقت الحق "، وبینما لدیھم الوسائل 

. وأنفاس معدودة عمر،  حیاة كل شخصالموت. أعطى هللا  یخاف المسلم منأن ، ال یصلح  . ومع ذلك الخوف ألننا سنحاسب یجب علیھم
، ا حتى تأكلھ ترحل. لن  هللا عند عیش كلھ مكتوبوكم سی،  مقدار القوت الذي یأكلھ وكم ھو التي سیشربھا .الماء ھي كمیة كتب كم 

 . ال تزال مستمر.  بقدر ما ترید تخاف، یمكنك أن  . إذا حان وقتكأنفاسك المعدودة  تنفست، وا شربھت

 لیس علیھ،  جاھز ھو الذي یفي بأوامر هللاب. ما نعنیھ  . یجب أن یكون المسلم جاھزا للموت الموتمن لخوف امسلم بال یلیق، ال  لذلك
. ومع  هللا التي یلقى فیھا. ھذه ھي اللحظة  مسلمال یخافھلیس شیئا  الموت ھذا الوقتفي .  ، وبدون نقص ال دیون تجاه اآلخرة،  دیون
 . لیال ونھارا أخشى أن أموت ".ءني ھذا الحال جا . یقولون " یقولون انھم یخافون السببھذا ل. حتى اآلخرة ال ذكر الناس هللا و، ال ی ذلك

هللا ال أن بقدر ما ترید وطالما  تخاف. یمكنك أن  . ھذا شيء سیحدث للجمیععلیك أن تتوكل على هللا .  وضعوا الناس في موقف غریب
، ھم  ، كما قلناعلیھم أن یخافوا . أولئك الذین  خوفالألي شخص أن یعیش باستمرار في  داعيھناك  . لیس ال یمكنك منع ذلك یشاء

 . . یجب أن یكونوا خائفین ، والذین یظلمون اآلخرین ، الذین ینتھكون حقوق اآلخرین ، الذین لدیھم أخطاءالمقصرون 

مھا. سلوست ". انھ توكلرأسناعلى  . انھ هللا بأمر"مرحبا  عندما یأتي الموت یمكنك أن تقول أن یكون المسلم دائما على استعداد حتى یجب
هللا ال  یخافالشخص الذي ال یكون لھذا الخوف وجود . حتى  یرزقنا جمیعا اإلیمان الحقیقي. هللا ستغادرك ،  تسلیمھا أم الب قمتسواء 
 ومن هللا التوفیق .  . هللا إن شاء هللا ومخافةیمان اإل یرزقنا جمیعا. هللا  الموت وال أي شيء آخر یخافون. انھم ال  أي شيء آخر یخاف

	الفاتحة .
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