
 
 
 
 

 
  

 

 كل نفس ذائقة الموت
 

 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
 

مريضا ، ]و[ يعتقد أنه  المرءأحيانا يكون   .للجميعآخرة  هناك  .لعمر والحياةلالعيش على األرض ، ولكن هناك وقت معين من قبل هللا 

الموت سيجدنا   .هللا منهناك وقت معين   .شخص السليم قد يموتفي العيش ، لكن الاألحيان[ يستمر في الواقع ، ]في بعض   .سيموت

 الكريم يقولالقرآن   .اإليمان ، إن شاء هللا ، ألنه ال يوجد مكان آخر للعودة إليهعلى  هذه الدنيا يوفقنا بإجتيازهللا   .جميعًا
 

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم

تَّ فَُهُم اْلَخاِلُدونَ   أَفَِإن م ِ
 

 ، ]لكن[ قبل الوصول إلى وسيذهبون الى اآلخرة،  سيموت الجميع  .بأن لديهم أي ضمانأي شخص يفكر ال أن  يجب،  الجميع سيموت

فائدة في التفكير فيما إذا كان ليس هناك   .يكون مكسبًا وهذا، يجب على المرء ]أن[ يعيش حقاً  الدنيا ههناك ]و[ بينما ال يزالون في هذ

 كسب آخرته .ك ، ]و[ فعل ما هو أفضل منوقتًا قصيًرا ، ولكنه  المرءقد يعيش   .خرالمرء يعيش فترة أطول من اآل
 

لذلك ، دعونا   .يموت هو أيضاسسنة ، ولكن بغض النظر  200سنة ، قد يحاول العيش لمدة  120سنة ، أو  100قد يعيش الكافر لمدة 

 .اال تزال حيأنك هذه فرصة ،  نفسك فقط .تفكر في   .نزعج أنفسنا في التفكير في مدة حياة اآلخرينال أن  يجب  .مزدهرة آخرتنا نجعل
 . تنزلق من أيديناس،  ةمؤقتالدنيا   .اآلخرةيجب أن نفكر في  طالما أننا على قيد الحياة

 

أمام  اآلخرةنفكر في األمر مع صورة يجعلنا نرجو أن  . كل يوم من حياتنا ذلك نرجو أن نفكر في . اإليمان الحقيقي يرزقناهللا 

هللا  اجعلوا محبة، ولكن  وا ما تفعلونهفي أي مكان ، افعل كونوافي أي شيء ،  وافكر .نستدير نحوه ال يوجد مكان آخر  . أعيننا

 ومن هللا التوفيق .  . ، إن شاء هللا سيحفظنا . ورسوله في قلوبكم
 

 الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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