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 الدنياُكحلمُرتمُ 
 

 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
 

. ال حقيقة  الحقيقة هي هللا ، . العالم مثل الخيال . هذه ثروة حقيقية ، هذا وجود حقيقي ، ال أكثر ال إله إال هللا محمد رسول هللا
 هم الفائزون .. والذين مع هللا  إال هللا

 
الثروة ، هذا القدر الكبير من المال ، هذا القدر الكبير من  هذا القدر منلديهم  الناس " . نسمع اآلن ال أكثر مخادعة الدنيا 

األسابيع واألشهر فجأة ، وبداية ، ! تمر األيام  . تنزلق من تحت قدميك وال تتوقف كلها مؤقتة -، لديهم ممتلكات ..."  األمالك
. إذا كنت ستحتفظ بما لديك ، فأنت  ، وعام جديد قادم ينتهيالجديد ، وتجد العام الجديد قديًما ، . تنظر إلى العام  العام آت

.  سيعطيك فائدة ماهذا  ،. يجب أن تحافظ دائًما على ذكر هللا في قلبك  . ستكون مع هللا بحاجة إلى التفكير في شيء حقيقي
 . تذكر وتدعو "هللا" في كل دقيقةيجب أن 

 
. من  األربع وعشرين ساعة من اليومباستمرار ، في  يذكر. يمكن للمرء أن  ذكر القلب مهم في الطريقة النقشبنديةلذلك فإن 

، فلن تتمكن  اوركضت خلفه الدنيا. وإال ، إذا غصت في  انت دائما مع هللا ،واقفًا أو تعمل  ،نائًما  ،الممكن أن تكون مستلقيًا 
. لم ذلك  . ال ، ال شيء يساعدك إذا لم تفعلستكون محفوظا اهلل ، ب آمنتإيمان ، إذا  ن لديكأ. إذا قلت  من اللحاق بالركب

 ! ال شيء -أو الممتلكات  األمالك ،األموال  ، ن من أخذ أطنانهم من الذهبوعارون وفرقيتمكن 
 

حتى هم أنفسهم لم يستطيعوا البقاء  . لكن الناس أتوا وأخرجوهاوووضعوا كل ذلك في قبورهم لآلخرة ،  " معنا اأخذناه"  قالوا

ال و األمالك. ال ينجيك . ال شيء آخر يمكن أن ستنجو . إذا كنت مع هللا ،  كون مع هللاي! المهم لكل إنسان أن  في القبر

 . من هللا التوفيقو . . إن شاء هللا ، سيكون الذكر دائما في قلوبنايرزقك اإليمان  . هللاتنجيك الممتلكات يمكن أن 

 الفاتحة .
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