
 
 
 
 

 
  

 طول األمل
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 الفائز هللا عبد شيخ ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني
 

 عمر كل شخص. أعطى هللا محسوب ، وكل شيء األيام معدودة ، معدودة  ساعاتال، محسوب  . عدد األنفاسمحسوبة حياتنا 
ويعيشون لسنوات.  ضىبعض الناس يقولون أنهم مر.  هللا لقدريحدث ذلك وفقا .  ستعيش وال أحد يعرف كمعلم أ. هللا  مختلف

ذلك في  ونفعليأنفسهم ويقولون انهم س. الناس يثقون في  هللا قدر. هذا  آخرون يقولون أنهم بصحة جيدة ولكنك ال تعرف أبدا
ة ال فقط ولكن وضعوا كمي يموتون خالي الوفاض. في حين أن آخرين ال  أي شيء فعل دونب يموتونثم ومن .  وقت الحق

 . إلى اآلخرة في صحيفتهم ويحملونها الذنوببأس بها من 
 

"سأفعل ذلك الحقا".  . يقولون . فمن الخطورة أن تثق بنفسك وتفعل ذلك معنى آمال طويلةال. " األمل طول "يقول نبينا الكريم 
". معدودة. لدينا أيام  "لم يبق شيء . نحن بحاجة إلى التفكير يعتقدون أنهم سيعيشون طويال. هذا هو أمل الناس الذين يخسرون

تتعدى على . ال ين نظيف ويخرجون، المعاصي  ونتجنبي،  بأعمال جيدة يقومون، يتعبدون ، ا مستمر االناس جهد يبذلأن  يجب
. إذا لم يكن  إذا كان لديك عطا. ه عط  فأ هءإعطا تريد". إذا كنت  للرجل في وقت الحق . يقولون "سأعطيه حق أي شخص

  للناس .. ألن ذلك هو أيضا حق  كها بعدوندفعي، بحيث ورثتك  ، مذكرة إذنية لديك على األقل يجب أن تعطي الرجل ورقة
 

نتهك يأعيش"، في ذلك الوقت لن ليس من الواضح كم من الوقت س " أنه سيعيش طويال ويقولالمرء يعتقد  لم، إذا  كما قلنا
 فعل تريد. عندما  الكريم نبينالنا  قالهمسلم وما ال. هذا هو أسلوب المعاصي تجنب سي، و يطيع أوامر هللا، س حقوق أي شخص

، إذا كنت  طويال تعيش طويال ". حتى لو عشأ. س سأفعل ذلك الحقا " قولتأن ليس من الجيد .  بذلك على الفور قم،  الخير
 هذا مهم.". رجاءوال خوفال بين. يقول " الخوف واألمل، يقول لنا أن نكون في حالة بين  . ومع ذلكله فعاتريد أن تفعل الخير 

 
، أنسب  . هذا ما يقوله هللاالشيطان من  ةفتنأو  مور دنيويةا أ، ألنه عطي شيئايال غيره .  . يعطي الخير اإلسالم يعطي السعادة للناس

 من يتقربون،  عبادتهم في الوقت المحدد دونيؤ م، فإنه ، عندما يعتاد الناس على ذلك . لذلك اآلخرين تنظر الى. ال  وصفة للسعادة

. هللا  ذلك وسيندم على"، و "سأفعل ذلك اآلن"، فقطسأفعل ذلك اآلن  " المرءيمر كما يقول ، فإن الوقت س . وإالوهم مرتاحون ،  الجميع

  التوفيق . من هللاو . . الكسل أكبر كارثة للناس عن الكسل إن شاء هللا ويبعدنا. من النادمين ال يجعلنا 
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