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 أعظم مصیبة
 

. الصالة والسالم على أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم. لسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھا
، صحاب رسول هللا، مدد یا مشایخناساداتي أ، مدد یا سولنا محمد سید األولین واآلخرین. مدد یا رسول هللار

ریقتنا الصحبة والخیر في . طلشیخ عبد هللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدددستور موالنا ا
 .الجمعیة

 بسم هللا الرحمن الرحیم
َ َعلَى ُكّلِ َشْيٍء قَِدیرٌ   إِنَّ �َّ

 
، ھذا هللا عز وجل. بالنسبة للناس صعب. وبالنسبة لبعض الناسعلى كل شيء. ال شيء صعب على  قادرعلینا أن نعلم أن هللا عز وجل 

 .. علینا أن نعرف ھذاخلق كل شيء من العدم، خالق كل شيء إن هللا عز وجل ھوحاشا.  ،مستحیل. ال شيء مستحیل على هللا عز وجل
 

. هأعظم من ھذمصیبة ال توجد . هلالج لج وینكرون هللاهلالج لج ال یعرفون هللا ، إیمان لیس عندھم مصیبة للناس في الوقت الحاضر أنھ أعظم
في ھذا العالم. بطریقة  عاني بالتأكید من المشقةیس اك ھذا وذاك. ھذه لیست مھمة ألن اإلنسان، ھنلون أن ھناك مشاكل في ھذا العالمیقو

 هلالج لج. هللا عز وجل وعدم اإلیمان با� معرفة عدم؟ مصیبة أعظملكن ما ھي وبالتأكید. مشاكل ، ستكون ھناك أو بأخرى
 

، فسیكونون مرتاحین معظم الناس. إذا كان لدیھم إیمانولكن ال یوجد إیمان في  ،إیمان. یوجد إسالم عندھملكن لیس و، ھناك مسلمون
 هلالج لج. أجر وثواب من هللا، فسیكون ھناك نھا مناسبة لنا. إذا صبرنا علیھاومدركین أن كل شيء من هللا عز وجل. لقد رأى هللا عز وجل أ

 .هلالج لجرضا هللا ھناك یكون س
 

ھذا ھو هللا عز وجل. ال هلالج لج. ". ولكن ال إلھ إال هللا من لم یرض بقضائي ولم یصبر على بالئي فلیلتمس ربا سواي" ھناك حدیث قدسي
ي إیمانك في كل لحظة عندكذنبك ألنھ لیس ھذا مفر. ال مفر من هللا عز وجل. تبحث عن خطأ في ھذا وذاك.   .إیمان. قِوّ

 
إیمان.  لدیك. المعاناة ال تذھب ھباًء إذا كان اإلمتحان. من المھم اجتیاز ھذا إمتحانكل شيء ھو هلالج لج. هللا  الدنیا بمشیئة هنحن نعیش في ھذ

 .صاب بخیبة أملتذھب ھباًء. وفي النھایة ستُ لدیك إیمان ، فكل شيء یذھب ھباًء، وسإذا لم یكن 
 
. نیالفائز منعلى كل ھذه المصاعب واآلالم. الذین یؤمنون با� ھم مضاعفا ، فإن هللا عز وجل یعطي أجًرا وثوابًا من عندھم إیمانل

، یستھزئون ، یستھزئون باإلسالم، یستھزئون بالقرآنهلالج لج األشیاء. إنھم ینكرون هللا ویخترعونأولئك الذین لیس لدیھم إیمان یتسلطون 
 من عذاب هللا المزیدوكلما فعلوا ذلك ینزل علیھم  .جلب لھم أي خیر؟ ال ، لیس كذلكیھل فعل ذلك بقدر ما یریدون.  یمكنھمبالحدیث. 

حتى ینعموا هلالج لج أن یؤمنوا با�  یجب، ما یفعلونھ خطأ. یجب أن یتوقفوا عن اإلثم حتى یرتاحوا. . لذلكةممزید من الظلینزل علیھم الهلالج لج. 
، فسیكون ذلك خطأھم. اصروابالمقابل. إذا  اعلیھ وینالون الثوابحتى ال تذھب متاعبھم ھباًء  ،ھباءً  بالراحة وال تذھب معاناتھم

 .عقابھم وسینالونسیكونون ھم المالمون 
 

 اردت. ال تكن مثلھ. إذا التشبھ بھاآلن. یظھر شخص مجنون ویقول شیئًا ما. كل الناس یعتقدون أنھ شخص مھم ویحاولون  موضةھناك 
یجعنا مع . هللا النجاةإلى  یوصل ھ بالصالحینبّھذا یعني التش التََّشبُّھَ بِالِكراِم فَالُح". "ِإنَّ تشبھ بالصالحین، بشخص ما تتشبھان 

 .ومن هللا التوفیق. الفاتحة  .بالصالحین إن شاء هللا نتشبھالصالحین. نرجو أن 
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