ل

اليؤوس
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  .أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم  .الصالة والسالم على رسولنا
محمد سيد األولين واآلخرين  .مدد يا رسول هللا  ،مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا  ،مدد يا مشايخنا  ،شيخ عبد هللا الفائز
الداغستاني  ،شيخ محمد ناظم الحقاني  ،دستور  .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .
بسم هللا الرحمن الرحيم

ُوس قَنُو ٌ
ط
َو ِإ ْن َم َّ
سهُ الش َُّّر فَيَئ ٌ
سهُ ال َّ
وس قَنُوطٌ " .ما معنى هذا اليوم ؟ أعتقد أنه خرج للتو  ،واآلن هناك شيء مثل اإلرهاق
يقول هللا عز وجل " َوا ِْن َم َّ
ش ُّر فَيَئ ُ ٌ
بين الناس  .ماذا يعني استنفاد ؟ لم يعد يستمتع بأي شيء  ،إنه يائس  ،في حالة نفسية سيئة  ،ليس لديه أمل  ،ال شيء .
يحدث هذا أكثر مع غير المؤمنين  ،الكفار  .ألنه ال يريد أي شيء بعد اآلن  .ال يفكر في اآلخرة  .ال صالة  ،ال دعاء وال
شيء  .يعتقدون أن الدنيا جنة  .عندما يحدث شيء ما  ،عندما تصيبه مشكلة يقول "لقد انتهيت" .أشعر وكأنني مرهق  .يؤذي
نفسه  .ولكن في اإلسالم  ،هناك فناء في هللا  ،وهناك فناء ألنفسنا  ،ال إرهاق  .من الضروري أن نفني أنفسنا  ،ال أن نستنزف
أنفسنا  .خالف ذلك تكون منهك  ،منتهي  -هذا هو الفرق .
لهذا السبب  ،فإن الذين يعيشون من أجل الدنيا هم مرهقون  ،ويقعون في كل أنواع المشاكل  ،ألنهم ال يملكون شيئًا يدوم .
ليس لديهم إيمان بأي شيء  .يعتقدون في هذه الدنيا  ،في العمل  ،في السلطة  .خاصة في هذه األيام  ،هذا العام  ،كان العالم
كله في مأزق لهؤالء الناس .لكن الدنيا ليست جنة  .الدنيا دار بالء  .أحيانًا يحدث ذلك لشخص واحد  ،وأحيا ًنا يحدث لألمة ،
وأحيا ًنا  ،كما هو الحال اآلن  ،يحدث للعالم كله  .يجب أال تثق بالدنيا  .يجب أن تثق في هللا  .إذا كنت متصال بمكان ثابت ،
فستكون مرتا ًحا  ،وسيفيدك  .خالف ذلك  ،سيعاني المرء بدون جدوى ولن يكون له أي فائدة .
عودوا إلى هللا حتى نفني أرواحنا باهلل  ،ومن ثم يمكننا ان نرتاح  .هللا يحفظنا .في بعض األحيان يحدث الشيء نفسه للمؤمنين.
يمسنا منهم أيضًا  ،لذلك يجب أن نصحح أنفسنا  .هللا موجود وهو ال يتغير  ،ال يزول  .إنه أبدي  .الدنيا ليست دائمة  .هللا
يحفظنا  .يجب على الناس أن ال يقعوا في الكآبة واإلرهاق  ،بل عليهم أن يحتموا ويلجأوا الى هللا  .ومن هللا التوفيق .
الفاتحة .
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