
 
 
 
 
 
  

 
  للمؤمنین خیركل شيء 

 

 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
 

 أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم
 َعَمًال ِلیَْبلَُوُكْم أَیُُّكْم أَْحَسُن 

 
هللا عز وجل. یعتقد  یقول اإلبتالء"الناس. ونرى من یتحلّى بالصبر ویجتاز ھذا  "سیتم إبتالء دار بالء. الدنیا هلقد خلق هللا عز وجل ھذ

بین  ھو السیئبھذه الطریقة لیوضح من ھو الصالح ومن ھذه الدنیا . لقد خلق هللا عز وجل الدنیا هلناس أنھ یمكنھم تغییر وتحسین ھذا
. إنھ قانون وأمر هللا عز وجل. ال یمكنك ئإلى مكان سی ونإلى مكان جید ویذھب السیئ الصالحون، لكي یذھب للتمییز بینھم .الناس

 ال األجر والثواب.نوست، یجب أن تتحلى بالصبر الجیدة. عندما تأتي المشقةتغییره. یجب أن تبذل جھًدا لفعل األشیاء 
. 

ال  ا. إنھتعطیھم األجر والثوابیقول إن كل شيء خیر للمؤمنین. األشیاء السھلة جیدة لھم. واألشیاء الصعبة جیدة ألنھا  ملسو هيلع هللا ىلصنبینا الكریم 
، وال ثواب بكل المعاناة، فال أجر یُصابوایمكن أن  .سدى. كل شيء خسارة للكافرین. یمكنھم الحصول على العالم كلھ ، ال فائدة فیھ تذھب

 ستكونفھي أفضل مما  ،أصدقاء الشیطان. ھذا العالم ھو الجنة بالنسبة لھم. ومھما كانت حالتھم سیئة ،أھل الشیطانھم إنلھؤالء الناس. 
 .ھي الجنة بالنسبة لھم الدنیا هكبیرة جًدا. وحتى أسوأ معاناة في ھذ النارعلیھ في اآلخرة ألنھم سیذھبون إلى النار في اآلخرة. المعاناة في 

. 
، وا. عند حدوث الخیراتصبرإذا  ا، فإنھم ینالون أجًرا كبیرالعسرهللا  یُنزل. المشقات لمصلحتھم. عندما فائزون نونسبب المؤمالھذا ل

یجب . هلالج لج ال یخالفوا هللایجب أن  .أیًضا. علیھم أن یتذكروا ھذا دائًما لیدركوا كم ھم محظوظون على ذلك وینالون األجرالمؤمنون  یشكر
، یصبرون. عندما عند اإلمتحان، یجب على المؤمنین التحلي بالصبر . لذلكهلالج لج هللا. كل شيء یأتي من هللا اإلى هللا ویشكو اكوتیشأن ال 

جمیعا إن حفظنا هللا یامتحاناً ال نستطیع اجتیازه.  یمتحنناأیًضا. حفظنا هللا. هللا ال  سیرسبون، اإلمتحانات. إذا لم یتحلوا بالصبرستنتھي 
 . هللا التوفیق ومن. شاء هللا

 
 الفاتحة .

 موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني
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