
 
 
 
 
 
  
 

 اصبروا
 

 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
 

رمضان شھر جعل هللا یرمضان. شھر . الجمعة القادمة سیكون ملسو هيلع هللا ىلصالكریم  شھر نبینا ، الیوم ھو آخر جمعة من شھر شعبان هلالج لجالحمد � 
لذلك سیأتي في رمضان. وبعد ذلك ، إذا  كل شيء قادم قریب. "كلُّ آٍت قریب" ملسو هيلع هللا ىلصالكریم  قوي إیماننا. كما قال نبینایمباركاً لنا جمیعاً و

ِ َحقٌّ حق. "فَاصْ  كالمھھذا وعد هللا. . ملسو هيلع هللا ىلصأعطى هللا ، فسیأتي أیًضا. ولكن إذا كان ھناك شيء لن یأتي فھو بعید ، یقول نبینا   "بِْر إِنَّ َوْعَد �َّ
 أحداث وبعد ذلك سیصبح العالم كلھ مسلما.یحدث؟ ستحدث . ماذا سحدثكالم هللا حق ، سیفاصبر. إن وعد هللا حق. اصبروا ، ف

 

یزیلون سالكفر. سیُزیلومعھ عیسى علیھ السالم  ملسو هيلع هللا ىلصمن نسل نبیناھو . وكذلك المھدي علیھ السالم الذي ملسو هيلع هللا ىلصالكریم  نبینال هلالج لجھذا ھو وعد هللا 
آٍت قریب.  ، كل ملسو هيلع هللا ىلصالكریم  كما قال نبینا ، ستأتي نھایة العالم ؛ نھایة العالم قریبة.. ستكون نظیفة. لفترة ، بالطبع الدنیاھذه األوساخ من 

ابُِروَن أَْجَرُھم بِغَْیِر  الرحیم نرحمال هللا حصى. بسمیعد وال یال  عظیم أجرلذلك ، یجب أن نتحلى بالصبر. للصبر  "إِنََّما یَُوفَّى الصَّ
 .حساب ال ب اً أجرالصابرین هللا سیعطي ِحَساٍب". 

 

بدل واحد ، أو مائة بدل ، مثل عشرة  محسوبلذلك ، فإن المسلم المؤمن محظوظ أنھ ال یضیع علیھ شيء. كل شيء لھ أجره. بعضھا 
إذا لم یكن ھناك إیمان ، فال شيء سھل وال  إیماننا ألنھ عندما یكون لدینا إیمان كل شيء سھل. ويیقواحد ، وبعضھا غیر معدود. هللا 

جعلھ یمان. هللا یباإلیمان. كل شيء جمیل باإلیمكنك أن تقول "أنا فالن" بقدر ما ترید ، فلیس لھا قیمة. كل شيء لھ قیمة شيء ینجح. 
  . من هللا التوفیقو ال یفصلنا عن الطریق الصحیح.هللا إیماننا.  یقوي بارك. هللام
 

 . الفاتحة
 موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني
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