امید طوالنی (طول االمل)

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
.
أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم﷽ .
الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،
مدد يا رسول هللا ،مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ،مدد يا مشايخنا،
شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني ،شيخ محمد ناظم الحقاني ،دستور.
طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية.
زندگی ما چند عددی است .تعداد نفس ها مان حساب شده است ،ساعت ها مان حساب شده هستند،
روزها مان حساب شده هستند و همه چيز حساب شده است .هللا به هر کس عمر مختلفی داد .هللا می داند
چقدر زندگی می کنيد و هيچکس ديگری نميداند .اين با توجه به قضا و قدر هللا اتفاق می افتد .بعضی ها
می گويند که بيمار هستند و سال ها زندگی می کنند .کسانی ديگر می گويند که سالم هستند اما هرگز نمی
دانيد .اين سرنوشت هللا است .مردم به خودشان اعتماد دارند و می گويند که بعدا آن را انجام خواهند داد.
سپس آنها بدون انجام دادن هيچ کاری از اين دنيا می روند .در حالی که برخی ديگری نه تنها با دست
خالی از اين دنيا می روند ،بلکه خيلی گناهان به آخرت ميروند.
حضرت پيامبر مان (ﷺ) ميفرمايد" :طول االمل" .يعنی اميد های طوالنی .خطرناک است به
خودتان اعتماد کنيد و اين کار را انجام دهيد .آنها می گويند" :من اين کار را بعدا انجام خواهم داد ".آنها
فکر می کنند که خيلی عمر می کنند .اين اميدی است که باعث می شود مردم ورشکست بشوند .ما بايد
فکر کنيم" :هيچ چيز ديگری نه مانده است .تعداد روزهای مان حساب شده اند ".مردم بايد به طور مداوم
تالش کند ،بپرستد ،کار های خوب انجام بدهد ،از گناهان دور شوند و تميز (از اين دنيا) بروند .اجازه
ندهيد حق هيچ کسی روی شما بماند .آنها می گويند" :من آن را بعدا به اين مرد می دهم ".اگر نيت داريد
آن را بدهيد ،سپس آن را بدهيد .شما می دهيد اگر داشته باشيد .اگر نداريد ،حداقل بايد به مرد يک کاغذ
بدهيد ،يک ضمانت نامه ،به طوری که وارثان شما پس از شما اين را پرداخت کنند .زيرا اين نيز يک حق
بندگان (مردم) است.
همانطور که گفتيم ،اگر کسی فکر می کند که خيلی عمر نمی کند و می گويد" :روشن نيست که
چقدر عمر می کنم "،آن زمان او حق هيچ کسی را تجاوز نمی کند ،از دستورات هللا اطاعت می کند و او
گناهان را ترک می کند .اين روش يک مسلمان است و آنچه که حضرت پيامبر مان (ﷺ) می گويد .هنگامی
که می خواهيد کار خوبی را انجام بدهيد ،اين را بالفاصله انجام دهيد .درست نيست که بگويد" :من بعدا
آن را انجام خواهم داد .من هنوز زنده ميمانم ".حتی اگر انقدر عمر کنيد ،اگر می خواهيد کار خوب را
انجام دهيد ،انجام دهيد .با اين حال ،او به ما می گويد که در ميان حالت ترس و اميد بمانيم .او" ،بين الخوف
والرجاء "،می گويد .اين مهم است.

اسالم به مردم شادی می دهد .مهربانی می دهد .جز (اسالم) هيچ چيز نمی دهد ،زيرا چيزهای
دنيوی هستند و يا فتنه شيطان است .اين همان چيزی است که هللا می گويد ،بهترين دستورالعمل برای
خوشبختی است .دنبال ديگران نه رويد .بنابراين ،هنگامی که مردم به آن عادت می کنند ،آنها عبادت شان
را در زمانش انجام می دهند ،با همه رابط خوبی دارند و راحت هستند .در غير اين صورت ،زمان می
گذارد با گفتند" ،من آن را همين حاال انجام می دهم "،و "همين حاال اين را انجام می دهم" ،و فرد از اين
پشيمان خواهد شد .هللا ما را در ميان کسانی که پشيمان هستند قرار ندهد .انشاءهللا او ما را از تنبلی دور
قرار بدهد .تنبلی بزرگترين باال برای مردم است.
و من هللا التوفيق.
الفاتحه
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