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ابِِرینَ  ِر الصَّ  َوبَّشِ
 
. الصالة والسالم على أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم. لسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھا
، صحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا، مدد یا ساداتي أهللاسولنا محمد سید األولین واآلخرین. مدد یا رسول ر

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

 
 بسم هللا الرحمن الرحیم

َن  َن اْلَخْوِف َوالُْجوعِ َونَْقٍص ّمِ ابِِرینَ َولَنَْبلَُونَّكُم بَِشْيٍء ّمِ ِر الصَّ  اْألَْمَواِل َواْألَنفُِس َوالثََّمَراِت ۗ َوبَّشِ
 

هللا  یقول، هلالج لج. وألولئك الذین ال یؤمنون با� هلالج لج با� وتكن مؤمناصبر أن ت، عظیم فضلھالصبر . الدنیا هفي ھذ یصبرونقلة من الناس 
. عندما تقع علیك بتلى بعض الناسیُ  هلالج لج بحكمة هللا. ینبراكن من الص ،لذلك ".سواء علیكم، عز وجل "اصبروا أو ال تصبروا

، وال یعرفون یعترضقابلة ھؤالء الناس. الجمیع ، تحلى بالصبر. ھناك عدد قلیل من الناس یتحلون بالصبر. نادرا ما یمكنك مالمشاكل
 ماذا یفعلون.

 
ثیر الشیخ عبد السالم. ربما ال یعرف الك إنھعلى صبره إن شاء هللا.  األجر هلالج لجهللا  سیجزیھاللیلة الماضیة.  الصابرینتوفي أحد ھؤالء 

طوال الوقت تقریبًا. وقد خدم لمدة عشر  یخدمكان  كان في خدمة موالنا الشیخ عبد هللا الداغستاني.من الناس الشیخ عبد السالم. 
اآلن. كان  د في الطابق السفلي. إنھ نفس الشيءالمسجوسنوات. كان منزل موالنا الشیخ عبد هللا الداغستاني في الطابق العلوي 

 یأتي راكًضا.. یكون ھناكیصرخ "عبد السالم!" و
 

لكنھ لم والفقر والتنقل. ، ھ كلھا في معاناة وآالم من المرض. لقد مر بالكثیر من المعاناة. لقد مرت حیاتاإلمتحاناتمن  بالكثیر مرّ 
، كان ذلك جیدًا بالنسبة لھ. لم ، مھما قلتالمیزةھذه . وكان لدیھ ما شیئًا یقولونالناس أبدًا عندما على رض ت. لم یرد أو یعابدا یعترض

. لقد عرفنا في ھیئتھ ز الداغستانيئوكان یشبھ موالنا الشیخ عبد هللا الفا ، سیذھب.تأخذه". أینما حسنا"یقول یقل "ال" أبًدا. كان دائما 
على مرضھ وألمھ  صابرا الدنیا هھذ رحل عننشھد بذلك.  ،اًما. رحمھ هللا. وھو من األولیاءبعضنا البعض منذ أكثر من خمسین ع

 ھم.. إنھ منِر الصَّابِِریَن"كما قال هللا عز وجل "َوبَشّ لھ بشرى  ھناكحتى لحظاتھ األخیرة. 
 

ً . ھذا لیس لھ فائدة. أنت تعاني (یُقیمون القیامة) اصغر األمورعلى  یعترضونالناس في الوقت الحاضر  . على ویذھب العناء ھباءا
 بحیث أجر وثواب ھكذاینالون "لو عانیت أكثر". س سیقول الناس ،. في اآلخرةاألجر هلالج لجهللا  سیعطیكعلى معاناتك.  اصبر، األقل

نكون . نرجو أال یعیننا خیر للمؤمنین. لیسوا سیئین. هللا الدنیا هواأللم في ھذ المعاناةفإن  ،لذلك لو عانوا أكثر.في اآلخرة سیتمنون 
 ال یعطینا شیئاً ال نتحملھ.أن هللا نرجو من . هلالج لجما یعطینا هللا ضد  ،هلالج لج هللا ضد

 
. یعیننا ، یجب أن نتحلى بالصبر. هللایقول "ال تطلبوا الصبر، فمن الصعب أن تصبر". ومع ذلك، عندما نواجھ شیئًا ما ملسو هيلع هللا ىلصنبینا الكریم 

في مع الصالحین أمثالھ الجنة. إن شاء هللا سنلتقي مسكنھ جعل هللا یإن شاء هللا.  یمتحنناأن ال نرجو . هللا یعاملنا بلطفھ یمتحننا،هللا ال 
 .ومن هللا التوفیق. الفاتحة .یرفع مقاماتھمالجنة. هللا 

 
 موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني
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 صالة الفجر زاویة أكبابا،

 


