
 
 
 
 

 
  

 

 من عنده خير
 

 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
 

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم
 

ِ َخْيٌر َوأَْبقَى أَفَََل تَعْ  ْنيَا َوِزينَتَُها َوَما ِعنَد َّللاه ن َشْيٍء فََمتَاعُ اْلَحيَاِة الدُّ  ِقلُونَ َوَما أُوتِيتُم ِمِّ
 

ِ َخْيٌر َوأَْبَقى أَفَاَل تَْعِقلُ يقول هللا عز وجل "  ْنَيا َوِزينَتَُها َوَما ِعنَد َّللاه ن َشْيٍء فََمتَاعُ اْلَحيَاةِ الدُّ  "؟ ونَ َوَما أُوِتيتُم ِمِّ

 
 خير وأبقى . اآلخرة.  مكان للتسلية يه الدنيا ه. هذ هو الشيء القليل الدنياما يعطى في 

 
 األمر.  ال يستطيع أن يأكل أكثر وأكثر اإلنسانشخصين ، أو خمسة أو عشرة ، لكن عن يأكل  المرء. دع موضة أصبحت السمنة اآلن 

. إذا ما في الدنيا  مثلليس دائم ،  رزق اآلخرة. اآلخرة  ي. األبدي واألفضل هأبدية  تليس الدنيا ه. يخبرنا هللا عز وجل أن هذ محدود
هذا بيذكر هللا عز وجل الناس تهتم باآلخرة ألنها أبدية . . لذلك ، يجب أن  كاستخدم أكثر من الالزم ، فسيضر تستهلك أكثر ]هنا[ ،كنت 

 .خبثهم و همتحا، وق لعلمهميواصلون السير في طريقهم وفقًا  . . ال يهتمون هذه الحقيقةعن آذانهم  يصمونباستمرار ، لكن الناس 
 

أنهم مسلمون ، ومن الغباء  يدعونالذين لذلك عند ، ولكن ال معنى  اآلخرةنفهم لماذا ال يفكرون في  -ليس لديهم إيمان  من، أو  الكفار
. من ناحية أخرى ، فإن أولئك بخير . يهتم بما يفعله ، ويعيش دائًما  . من لديه ذكاء يعترف بأهمية اآلخرة ال يتذكرون نال يزالو همأن

[  رزقثم ال يجدون شيئًا ]على سبيل المثال ، ال ومن آلخرة[ ، يواصلون أعمالهم الدنيوية مثل اآلالت أو المحركات ، با] يهتمونالذين ال 
. )كما قلنا من قبل ، نحن نتحدث  ، إن شاء هللا ادائمثابت جعل هذا الذهن يالحفاظ على األخرة في االعتبار ، و يعيننا على. هللا ة لآلخر

من هللا و ! نجد أنفسنا مع هللا ، إن شاء هللاوبنا دائًما ، إن شاء هللا ، وفي قل هذكر هللا يرزقنا .ننسى األمر الحقًا( عن ذلك اآلن ، ولكن
 . التوفيق

 
 الفاتحة .
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