
 تجارة اآلخرة

 رسولنا على والسالم الصالة . الرحٌم الرحمن هللا بسم.  الرجٌم الشٌطان من باهلل أعوذ . وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

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

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

خٌرة األمة  ملسو هيلع هللا ىلص. ٌقول نبٌنا الكرٌم  جدا من ٌوم القٌامة اقتربنا. وهذا ٌعنً أننا الزمان  آخر وه ي نعٌشهذال الوقت

،  االحترام واأظهر، نبٌنا الكرٌم ألولئك الناس الذٌن لم ٌروا  بشرى. الزمان  اعن الناس الذٌن ٌعٌشون فً هذ

 . هم خٌر أمةإن الكبٌرة .الفتنة  هذه وسطفً  ملسو هيلع هللا ىلصالكرٌم  نارسولب وآمنوا

! "، "ال ٌمكنك أن تصلً. ال ٌمكنك أن تفعل ذلك تقرٌبا من الصالة ٌمنعونك. إنهم  كل ٌوم تظهرخالفات جدٌدة 

هم إن. ذلك نقول  نبالغ عندما . نحن الها صلٌتال  وٌجب أن نافلة إنها،  فرض؟ ألنهم ٌقولون أنه لٌس  لماذا

التً خٌر أمة  م. وهم محرومون من كونهملسو هيلع هللا ىلص  الكرٌم لنبٌنا اإلحترام. هؤالء هم الذٌن ال ٌظهرون  ٌفعلون ذلك

 ثم بعد ذلكصلً ، أن ت. إذا كانوا ٌقولون ال ٌمكنك  عدٌدة ، . ٌنكرون أشٌاء كثٌرة النبً الكرٌمعنها تحدث 

 . بقٌةالتفكر فً 

 شعر . ظاهروالفساد وكل شًء  الفتن كل.  . سٌئ جدا فظٌع زمن.  ، لتجارة اآلخرة لتجارةا وقت وه اهذ

 نبٌنا. أولئك الذٌن ٌتبعون طرٌق  بشرى نبٌنا الكرٌمب ءسعدا واكونٌأن  ٌجب علٌهم، ولكن  أٌضا بالملل الناس

كلما زاد هللا عز وجل ،  صعوبة المهمة كلما زادت. هذا  الفتنة زمنالطرٌق الصحٌح فً  ملسو هيلع هللا ىلص ٌجدونالكرٌم 

. بعد ذلك أٌضا، الثواب  ًٌعط سبعمائة ضعف، أو ضعف  مئة، ة أضعاف . عشركما ٌشاء ٌعطً هللا  الثواب .

 لٌس مثل. وهللا كلما ازداد الثواب ،  صعوبةكلما ازدادت ال. ٌعرف  ، وال أحد آخر مكتوب بثواٌعلم هللا كم 

 سأمنحه أجمل ثواب".،  عبدي ٌبذل جهداأن "طالما  ٌقولعز وجل . هللا  جهدحتى ألصغر  ثواب. ٌعطً  الناس

كل  ٌرزقنا. هللا  واحدعشرة اآلف مقابل ، أو  واحدسبعمائة مقابل كون ٌٌمكن أن الثواب .  التجارة الوقت وقت

. هللا هللا  عطاءمثل عطاء . لن ٌكون هناك كلما اعطانا هللا المزٌد  ، جهدا نابذل كلما . إن شاء هللاا الثواب هذ

عطً ٌزال ٌ، ال  العالم كله منملٌون مرة أكثر ب. لو كانت  كفً للجمٌعوتكنوز هللا ال حصر لها لٌس مثلك . 

عز وجل . هللا  عند. األمر ال ٌنتهً سٌنتهً  قلت كمٌة صغٌرة. ألنه إذا  هللا عطاءمن  ئاشٌ ٌقل ولنالجمٌع 

.  إن شاء هللا ،معً" وٌتشارك سٌأتً. لذلك لٌس هناك مشكلة "وال شًء ٌنقص  ، أبدي إنه،  هال نهاٌة لعطاء 

ومن هللا  . من هذه الطرٌقة الجمٌلة معلى حصته ونحصلٌالمسلمٌن بحٌث  هللا ٌصلح.  الجمٌع ٌحًسن وضعهللا 

 التوفٌق .

 الفاتحة .

 موالنا الشٌخ دمحم عادل الحقانً
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