
 
 
 
 

 
  

 

 ي شخصأل تدومالدنيا ال 
 

 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
 

. لكل شخص هللا حياة  حدد.  . لقد جاء مليارات الناس بالتناوبهذه الدنيا ويرحلون ، كان الناس يأتون إلى  عليه السالممنذ زمن آدم 
. نحن  ي شخصأل تدوم، ولن  تدملم  ، ي شخصأل تدوملن  الدنيا .الخير بلمرء هنا سيعيش المرء هذه الحياة ، ولكن يجب أن يعيش ا

 . سافر إلى مكان آخرون. نأتي من مكان  نومسافر، ه الدنيا ضيوف هنا في هذ
 

ال  ، ، لكن ال يوجد شيء يمكن عمله إلعادته حزينون. أسرته وأولئك الذين يحبونه  الشيخ عدنان رحمه هللا انتقلفي األسبوع الماضي ، 
. هناك الكثير من الناس في  . أولئك الذين يجعلون هذه الحياة هدفهم قد دمروااآلخرة كسب الشيء المهم هو أنه . شيء يمكن أن يعيده 

 . لكن عددهم ال يعني شيئا. إنهم األغلبية ،  هم األغلبية باآلخرة، أولئك الذين ال يؤمنون  باآلخرةال يفكرون الدنيا  ههذ
 

. هللا  جلو سواء ألنفسهم أو هلل عز بدون فائدةهم إن.  ، ال فائدة له يؤمنعندما ال يكون على الطريق الصحيح ، حتى لو كان كل العالم ال 
، حتى  عز وجلل ما يقوله هللا . افع لكي تَُكسبَ  رزقك قد. هللا  . أفعالك السيئة ال تؤذيه اليكلكنه ليس بحاجة و، لك يريد الخير  لعز وج

  .ال يوجد مكسب لك على االطالق ، تضررم، فأنت  ونفسك. خالف ذلك ، إذا كنت تعمل من أجل رغباتك  الخير ، تجد الخيرب ذكرتُ 
  

محمالً بالخطايا  يكونيخلق هللا الناس طاهرين ، في رحيل المرء بالقدوم  ، فذلك أفضل ، ألن جاء بهالذي  الحالنفس بإذا غادر المرء 
. هللا  ليد، التب النعمةيسوا على علم بهذه . الناس لسيئاتهم الى حسنات بدل يالناس ، يقبل هللا توبتهم ، و تاب. إذا بذنوب كالجبال الثقيلة ، 

 . من هللا التوفيقو . على الطريق الصحيح يثبتنا، يرزقنا الوعي 
 

 الفاتحة .
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