
 
 
 
 
 
  

 
 الحب األبدي

 
 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 شیخدستور موالنا ال ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد

 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا . مدد ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني الفائز هللا عبد
 

 أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم
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اِلَحاِتۙ اُ۬وٰلٓئَِك ھُْم َخْیُر اْلبَِریَّةِۜ  " یقول هللا عز وجل من ھم  " یسأل هللا عز وجل). 7: 98" (القرآن  اِنَّ الَّ۪ذیَن ٰاَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

 ونعند هللا ، األفضل والمختار ون؟ المقبول األحسن واألقویاء أ وھل ھم في نظر هللا األغنیاء أ ؟" ؟ من ھم األعلى خیر البریة
، كلما زاد إیمان اإلنسان  القوة أو الجمال ، ولكن كما یقول هللا تعالى ،. إنھم ال یھتمون بالثروة  إیمان وعمل صالح لدیھممن 
 . مقامھ زاد

.  هللا من. ھذه كلھا نعمة  الجمیل وال. إن هللا عز وجل لیس بحاجة إلى أحد ، ال الغني  بالمال أو الثروة تكونھذه األشیاء ال 
. أن تكون مقبوًال ومحبوبًا بین  عند هللا المقبولون. ومن یفعل ذلك ھم  أعظم نعمة ھي أن یكون لدیك إیمان وفعل الخیرلكن 

، وما یختارونھ أو  ھ. خالًفا لذلك ، ال یھم ما یحبھ الناس ، ومن یحبون هللا والنبي الكریم ك. المھم ھو أن یحب الناس لیس مھًما
 . یفعلونھ

.  أعلى مستوى ولدیھم دائًما ما یفعلونھ بعد ذلككل شيء من . یریدون  ن كل شيء ألن لدیھم أنماط حیاة جدیدةاآلن ، یختارو
. أیًا كان ما یقدمھ الشیطان  ملذاتھم ونفسھم، لیس من المھم ما یحبھ الناس وما یفضلونھ ، ألن الناس یختارون وفقًا لرغباتھم 

هللا ، فال مكان لھم على اإلطالق ، وھذه األمور ال  ویعارضونإیمان  عندھملم یكن  إذا.  یعجبھمویضعھ أمامھم ، فھذا ما 
. إذا أحبك هللا ،  . إنھ حب هللا ما ھو ثابت ودائم عند هللا، عند هللا ھو مھم ما ھو المھم .  تنفعھم ، بل ھي في الحقیقة ضارة

. على طول الطریق إلى الى األبد لدقیقة التالیة قد یتخلون عنك دقیقة وفي الالناس ، فسیحبونك  أحبك. إذا  فسیحبك إلى األبد
 . في كل أنواع األذى ونالقاع ، وإذا أمكن قد یتسبب

فضل ھو أن تكون من بین المحبوبین الذین یؤمنون ویتصرفون باستقامة إن األفإن الشيء األكثر قبوًال واألعلى مكانة و لكلذ
ال یوجد  ، الدنیا ه" في ھذ . یتحدث الناس عن " األبد أن نقوم دائًما بأعمال صالحة ، أبدیة . نرجومنھم  هللا یجعلنا.  شاء هللا

. یعیننا  . هللا ویأمرنا بھا ، إن شاء هللا ا. دعونا نفعل األشیاء التي یرینا هللا إیاھ في اآلخرة األبدیة. الدنیا  هإلى األبد في ھذ
 . هللا التوفیق منو . ، إن شاء هللا نانفسنرجو أال نتبع 

 الفاتحة .
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