
 
 
 
 
 
  

 
 سر النجاح

 

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

  .الجمعیة في والخیر الصحبة طریقتنا. مدد الحقاني، ناظم محمد
 

تنال ، فلن تستفید من ھذا الشيء ولن ال تتركھ غیر مكتمل. إذا تركتھ غیر مكتمل ".إذا عمل أحدكم عمالً أن یتقنھ" یقول ملسو هيلع هللا ىلصنبینا الكریم 
 بالثبات.. سر النجاح ثابتا، انظر إلیھ جیًدا مسبقًا واستمر في ذلك. كن عندما تدخل طریقًا، أي نوع من الطرق الثواب.

. 
"لقد أصبح ھذا الرجل غنیًا. لقد أصبح ھذا الرجل  . ظل یسألنا الشیخ ناظمجاء طالب سوري كان یدرس في قبرص إلى موال ذات مرة

، فكن شيء مافعل على  عزمت. إذا اثبت سره " هللاقدس ثریًا. كیف أفعل ذلك؟" لم یكن جیًدا في المدرسة أیًضا. قال موالنا الشیخ ناظم 
 ، سیصبح األمر جیًدا بالنسبة لك ".ابتًا واستمر في ذلك. في النھایةث
. 

. ال شيء یحدث في یوم متابعةدون بشركة كبیرة ویتركونھا مباشرة بون ؤلحاضر یركضون من شيء إلى آخر. یبدالناس في الوقت ا
ھ جھاز تحكم عن لللوصول إلى النجاح. أصبح كل شيء في الوقت الحاضر بسیًطا للناس. كل شيء  وثباتصبر مر واحد. یتطلب األ

دوات لتسھیل األمر علیك. ومع من األ الكثیریریدون أن یحدث كل شيء من تلقاء نفسھ. ھناك  .ذلك فھم بالكاد یضغطون علیھبعد. ومع 
"أنا  یقولون على الفور مھم. إنھ شيء ال یستطیع الناس فھمھ. الثبات، من حیث الدین والدنیا. أن یعملوا كل شيء، یجب على الناس ذلك

أحبھا. سأتركھا وأجد واحدة أخرى". انھ خطأ. عندما  "أنا ال ن ویقولون". یتزوجوال أحب ذلك. سأتخلص منھ وأحصل على واحد أخر
 .إصالحھ، فإن العالم یفسد ویصعب تفعل ذلك

. 
من أجل الحصول على نتیجة جیدة. لیس من الجید ترك  ثابتینخلق هللا الخیر والشر للناس. یجب على الناس أن یبذلوا جھًدا وأن یكونوا 

لماذا لم " ل األشیاء بشكل غیر كامل ثم یسألیفع الثابت". الشخص غیر فاتقنھ"مھما فعلت  ملسو هيلع هللا ىلص كتملة. كما قال نبینا الكریمیر ماألشیاء غ
 ، لن یحدث ذلك.تقول إن األمر لم ینجح. بالتأكیدأنجح؟ ما ھي مشكلتي؟" أنت تقفز من مكان إلى آخر. ثم 

. 
. یریدون أن یحدث كل شيء نمدللو ، أو الناس ھذه األیامصبراعطاھم المزید من ال هلالج لجأكثر صبرا. فإما أن هللا  كانوا الماضيالناس في 

. لیس السیئ. هللا یرزقنا الثبات على طریق الحق إن شاء هللا. ال ینبغي ألحد أن یثبت على الطریق اثباتعلى الفور. لیس لدیھم صبر وال 
. منھال فائدة  السیئالثابت على الطریق طریق الحق والطریق الصحیح.  على یجب أن نكون ثابتین السوء.طریق من الجید الثبات على 

 . ومن هللا التوفیق حفظنا.هللا یوھذا أصعب. السابق أسھل.  ،حالفي الثبات على طریق الحق وطریق الص الفائدة
 

 الفاتحة .
 موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني

، زاویة أكبابا ، صالة الفجر 1443محرم  9-2021/92- 6 
 


