
 
 
 
 

 
  

 

 آخر مقام
 

 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
 

في حالة  ي يجب على المرء أن يذهب إليهذاإلنسان هو حجر المصلى ]الذي يوضع فيه الجثمان من أجل صالة الجنازة[ ال يصل اليهيقال أن آخر مكان 
. إذا  صالحخرون إنهم يعرفونه على أنه شخص اآلجيد أن يقول ال من؟"  هذا الشخصبما رأيك  سأل "جيدة أيضا . عندما ي   آخرتهجيدة ، بحيث تكون 

لكن معظم من في الجنازة يقولون أنهم عرفوه كشخص صالح ، ]خير[ و،  صالحا تعتبره". إذا كنت ال صالحفإنك تقول " صالحكنت تعرف أن المتوفى 
. بإذن هللا سي غفر له ، لكن الشيء الحقيقي هو  دة أربعين شخصااهش شخص ما كان صالحا ، هللا يقبل كنت تعرفوإال يجب أن تقولوا "رحمه هللا". إذا 

 . حقًا فائزمثل هذا الشخص  -حقًا  صالحكونه صالًحا ، 

 
.  ر. اعتاد أن يأتي إلى الذك جيدةكانت . في عبادته طريقته  الجميع احبوهصالحا . ؟ عمنا ، عبد هللا ، كان رجالً طيباً و لماذا نقول هذا

. الناس لآلخرة . هذا أمر جيد الذكر وألنه حضر جميع األذكار ، فقد د فن باألمس بعد الظهر ]وهذه الليلة[ كانت روحه حاضرة معنا في 
 رزقهيأكل المرء إال  ، ال الحقيقة. في  [ بعد هذه الحياةللمرء] سيبقى ذاسيحدث ، ما ذافي ما يجب القيام به في الحياة ، مامرتبكون 

ما يكفي". هذا  يشرب والال يأكل  " ، يقول اآلخرون المرءمن حياة  األخيرة. خالل األيام  هذا العالمعن المرء  يرحل، ثم المكتوب له 
 .يرحل لآلخرة . بعد انتهاء رزقه ،  يشير إلى رزقه

 
أن تأكل من جهودك الخاصة ،  يمكنك. ال  قوياً ، فإنك ستستفيد من رزقك فقط بقدر ما يتم تخصيصه لك كنتغنياً ، مهما  مهما كنت

. فكر في أمور مثل "هل فإنها آخرتك . إذا كان هناك ما يدعو للقلق ، يرزقنا . هللا  رزقك من أجل]وبالتالي[ ال داعي ألن تمر بمشاكل 
؟ إن القلق بشأن أشياء " تجاه شخص آخر أو ألحقت الضرر بشيء ما أخاط ارتكبت؟ هل  ت؟ هل أكمل خطأ أو شيء غير مكتمل ارتكبت

هللا. مغفرة  لكسب، يصبح وسيلة بما يختص بأمور اآلخرة . عندما يكون القلق  أخرى ال يساعد ، حيث أن المخاوف الدنيوية ال حصر لها
 ! جميعا حياة طيبة يرزقناهللا 

 
 . من هللا التوفيقو ! ! هللا يرحم الموتى ، إن شاء هللا اآلخرةفي  طيبةنرجو أن نحظى جميعًا بحياة 

 
 الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني

، زاوية أكبابا ، صالة الفجر4014 جمادى األولى 2-2019/62- 1 


