
 
 
 
 

 
  

 

 المسلمون من أجل اآلخرة
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 شيخموالنا الدستور  ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا . مدد ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني الفائز هللا عبد
 

. ال يمكنك أن تسأله عن  . يفعل كل شيء كما يشاء وما يشاء يريد(. يفعل ما 85:16"فَعَّاٌل ِلَِّما يُِريُد" ) بسم هللا الرحمن الرحيم، صفة هللا 

يريدون أن يجعلوا  . فسدوا دينهمأو آرائهم. هذه هي عقيدة المسلمين وهي عقيدة جميع األديان ، لكنهم غيروها حسب  وذاك سبب فعل هذا

هذا؟  حصللماذا "يتساءلون . هلالج لج. إذا فعلوا شيئًا على أساس التفكير البشري ، فإنهم يعارضون هللا  حاشا، ون ؤويصورونه كما يشا هلالج لجهللا 

. إنهم يحاولون وضع  . خلقنا هللا وكل شيء يحدث كما يشاء المسلمينعند ال يوجد شيء من هذا القبيل في اإلسالم و "ذلك؟ حصللماذا 

مرة  ينبت مكبيرة ، فطرك معمرة. اإلسالم واإليمان مثل شجرة الفطر هذا ليس شيئًا مثل  -هذا في أذهان المسلمين أيًضا ، لكن الحمد هلل 

 . زمن بعيد معمرة قادمة من ،ار قديمة صلبة . إنها أشج واحدة ويختفي

عيسى عليه  سيدنا. يزعمون أن  األشياء وفقًا لتفكيرهم وعقولهم جعلوالكن المسيحيين والمسيحيون واليهود ، اليهود أكثر ارتباطًا بدينهم ، 

مسلمون ال ال.  فسدوه كما يحلو لهمأدينهم و . لقد غيروا . هذا يأتي من الوثنية ، عبادة األوثان حاشا، المسيح هو ابن هللا  ، السالم

. تستطيع أن  هللا يشاءما ، لال معارضة لما يحدث  . بهذه الطريقة ، هذا كل شيء لهذا ان يحدث وأراد شاء. نقول إن هللا  رضونتيع

،  هلالج لجقبل أن ذلك تم بمشيئة هللا . عندما ت على الناس أن يعرفوا ذلك، يجب  هلالج لجإرادة هللا على رض تارض أشياء أخرى وال تستطيع أن تعتع

هللا  يعطيهمما حدث ، فإنهم بهذه الطريقة يصبرون ، ونتيجة لذلك الصبر ب. إذا قبل الناس  يصبح كل شيء سهالً والقبول به أيًضا سهل

ً وثواب اً أجر ً مضاعف ا  . ا

ِخَرةِ َخيآٌر" ) آلخرةهم لن واإلسالم ولكن المسلموهؤالء هم أهل الدنيا ،  . نحن نعمل من أجل اآلخرة. أفضل  آلخرةا(. 16:30. "َولَدَاُر اآلآ

إنهم  . يومينلستمر تي تال الدنيا ه. إنهم يقدمون كل ما لديهم من أجل هذ ليومين بل من أجل اآلخرة تمتدالتي  دنياالنحن ال نعمل من أجل 

، لمسلمين ل بالنسبةولكن  ،عندهم. ال يوجد مثل هذا التفكير  كرون في كيفية بناء اآلخرة. إنهم ال يفخلفهم  دون النظربيقدمون كل ما لديهم 

، يجب . وبخالف ذلك ة ذلك المسلمين والناس أن يعرفوا قيم . لقد خلق هللا كل شيء على نحو جميل ، وعلى الحمد هلل عندنا هذا التفكير

  . من هللا التوفيقو . إيماننا يقويحفظنا وهللا ي.  جنود الشيطان ان وال يتبعويطاهؤالء الشي اال يصدقوأن 

 الفاتحة .
 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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