
 
 
 
 

 
  
 

 إن هللا دائما معنا 
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 شيخدستور موالنا ال ، 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

 

في ذلك الوقت ، لن تجعل نفسك . ملسو هيلع هللا ىلصيقول نبينا الكريم "بين الخوف والرجاء"  حالةفي الدنيا  هفي هذاإلنسان يجب أن يكون 
اهلل ارتكبوا معصية ن فقدوا األمل بهللا. الذي على يجب أن نتوكل. بعد ذلك ا خشى نهايتهتو دائًما هلالج لجخاف هللا ت اسعيدة. ستجعله
عظمة هللا ، يجب أن  مقابلسلكوا الطريق الخطأ.  قدال أمل في الدنيا إال باهلل. إن الذين أملوا في غير هللا  ف.يضعألن إيمانهم 

من وف المؤمن هو هللا ال يخيف المؤمنين. ال يخيفهم بل يعاملهم برحمته. ومع ذلك ، فإن خ حيث اننخاف من ارتكاب خطأ 
 .هلالج لجخجل أمام هللا مأو يكون في وضع محرج ال  لكيب داألالقيام بأفعال خارجة عن 

 

نا. هذا هداهللا يرانا. هللا يش .معنا دائما"هللا حاضري ، هللا شاهدي ، هللا ناظري". هللا  قالي  . هلالج لجلذلك فإن المؤمن يذكر هللا دائما 
دائًما رحمة هللا  يطلبونمن القيام بخطوة ال تفرح هللا. إنهم  فخايلذلك ، مؤمن الدائما في قلب  هلالج لجمؤمن. هللا الما في قلب 

 مغفرته ويعيشون حياة مريحة بهذه الطريقة.بوبسبب األخطاء التي يرتكبونها ، سواء كانت صغيرة أو كبيرة ، فإنهم يأملون 
أو ألنفسهم ومن عدم تقييد  لنفسهمفإن الذين ال يعرفون هللا وال يعترفون به خوفهم مختلف. خوفهم من عدم حدوث شيء ، وإال 

قوتهم. إنهم خائفون على حياتهم. إنهم خائفون على صحتهم. إنهم خائفون على كل شيء. إذا تحدثت عن األمل ، فليس لديهم 
 وال جنة. نحن نعيش كل شيء هنا ". نار"حسنًا ، ليس هناك  الدنيا واآلخرة. يقول بعض الناس في النارأمل. إنهم يعيشون في 

 هنا وفي اآلخرة. نارهم. نارهمهنا هو  هألولئك الذين يقولون هذا ، ما سيعيشون
 

ولكنها ليست جنة بالمعنى  للكفارللمؤمن. يمكن أن تكون جنة  وإمتحان هذه الدنيا هي دار بالء. الدنيا هفي هذ جنةليس هناك 
أيًضا  نارلنسبة للمؤمن ، على الرغم من أنها ليست جنة ، فهي ليست لكن باوبالنسبة لهم.  الحقيقة نارالذي نعرفه ، إنها في 

تكون ، كل ما يعطيه هللا بنبينا الكريم ، يقبل المؤمن كل شيء. ألنه يقبل  ومحبةهللا ، محبة هللا لطف ألنه مرة أخرى من خالل 
مثل  ايجعله هلالج لج، مادام في قلبه سالم ، فإن هللا  حوله المصاعب تجنة بالنسبة له. إنه راض. قلبه في سالم وطمأنينة. مهما كان

 يَا َنار  ك ونِي َبْرًدا َوَساَلًما َعلَى   " رحيمالن رحمالبسم هللا قال هللا ، النار ، في إبراهيم عليه السالم  سيدنا عندما ألقي.  الجنة له
النار. فالمهم هو  وإنطفأتعليه السالم  إبراهيم بالنسبة لسيدناوجبال  ، كحديقةمثل الجنة  ، أصبحوداخل تلك النار  "ْبَراِهيمَ إ

وفي  الدنيا هفي هذ والفرحأهل السعادة من . أولئك الذين يفعلون هذا سيكونون ملسو هيلع هللا ىلص والسير على طريق نبينا الكريم هلالج لجطاعة هللا 
  . من هللا التوفيقو . إن شاء هللا اآلخرة
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