
 
 
 
 
 
 
 

 هر کس میمیرد 

 

 ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 بسم هللا الرحمان الرحيم.أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. 

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

 مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد يا مشايخنا،مدد يا رسول هللا، 

 دستور.شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، شيخ محمد ناظم الحقاني، 

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

آخرت  کرده است، برای هر کس تقديرهللا يک طول عمر و سن  اما کنيم، می زندگی دنيا در ما

ا بعضی زندگی ر در حاليکه .ميرند می و فکر می کنند که شوند، می بيماروجود دارد. بعضی انسان ها 

چونکه مرگ به هر کس ميرسد. هللا مرگ را تقدير داده است، ادامه می دهند، اما انسان سالم می ميرد. 

 تهنداش فرار برایکه هيچ جايی کند  نصيبکه انتقال به آخرت وجود دارد  جناب هللا به انسان ها ايمان

 بسم هللا الرحمان الرحيم ،أعوذ با هللا من الشيطان الرجيمگفت شده است:  الشان عظيم قراندر  .باشند

 

تَّ فَُهُم اْلَخاِلدُونَ   أَفَإِن م ِ
 

 .کس می ميرد هر(. ۳۴" )سوره انبياء:!بود؟ خواهند جاويد آنان ،از اين دنيا بروی تو اگر آيا"

[ اما]دارد. هر کس می ميرد، هر کس به آخرت ميرود، گارانتی هيچ  نه بايد فکر کند کهيعنی هيچ کسی 

. ودب خواهد سود که زندگی کند[ واقعا  ] بايد است، دنيا اين در هنوز که حالی در[ و] آنجا به رسيدن از قبل

 کار ماش از بهتر او د،بو کمتر سنش اوهيچ فايده ای ندارد فکر کردند که آيا از آن يکی بشتر عمر کردم. 

 .شد خواهد پيروز آخرت در او است، کرده

 

 کرده تالش کسی کند، می زندگی سال بيست و صد کند، می زندگی سال صدميتواند  يک کافر

 زندگی بياييد. ميرد می يک وقت از پس کند، تالش چقدر نيست مهم کند، زندگی سال صد دو برای تا است

. ندعمر می ک ديگری شخصبا چقدر  باشيم مشغول حد از بيش الزم نيست ما. بسازيم آخرت برای را خود

 که مانیز تا. فرصت ترين ارزش با حيات برای ،است فرصتی اين .دنکن نگاه خودش به انسان دهيد اجازه

 .در ميرود کس هر دست از است، موقت دنيا. کنيد فکر آخرت درباره الزم است ،باشيم داشته حيات

 

 تمام بگذاريد کنيم، زندگی آن با مورد اين در ما دهيد اجازه عطا کند. حقی ايمان ها شما به هللا

 چههر. نداريم ديگری چيز هيچ ما چونکه. کنيم فکر هللا مورد در هميشه و بگيريم نظر در را خود وقت

حبت م ،تان قلب در ،دهستي که جايی به توجه بدون دهيد، می انجام که آنچه به توجه بدون کنيد، می فکر

 .دهند نجات را ما آنها انشاءهللا. باشد پيامبر محبت به ،به هللا

 

 .قو من هللا التوفي



 

 

 

 

 

 

 

 الفاتحه

 

 

 رب انیحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۴۰ محرم ۲۱


