
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 أحوال اإلنسان

 
. الصالة والسالم على أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمالسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ. 

ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا،  رسولنا محمد سید األولین واآلخرین. مدد یا رسول هللا، مدد یا
دستور موالنا الشیخ عبد هللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدد. طریقتنا الصحبة والخیر في 

 الجمعیة.
 

ْل َحالَنَا إلَى أَْحَسِن َحال َل اْلَحْوِل َواْألَْحَواِل َحّوِ  یَا ُمَحّوِ
 

 ألفضل. إنھ دعاء جمیل.ا حالنا الى حّول لك. لذهلالج لج بید هللا األحوال
 

، وأحیانًا یكون سعیدًا اإلنسانمختلفة في بعض األحیان. أحیانًا یكون  أحوال، تحدث الدنیا هبینما یعیش الناس في ھذ
ً هللا عز وجل  جعلھا. الدنیا هھذفي  األحوالحبًطا. ھذه ھي ، وأحیانًا یكون مُ حزینًا للناس. من نجح في ھذا  إمتحانا

 وإیمانھ. آخرتھیحفظ  اإلمتحان
 

داخل. أحیانًا كما قلنا، یكون أحدھم في ال من لكن كل شخص لدیھ حال مختلفوھنا.  یبدو أننا جمیعًا في نفس الحال
 اھم. خلق هللا عز وجل الناس وأعطكذلك ھم فقطالناس أنھم  یظن. یجب أال شخص ما في حال سیئ ،حال جید

. أینما متشابھین البشر ، جمیعالشكل. لكن في النھایة هلالج لجوأعطى  الروح هلالج لج، أعطى النفس هلالج لجنفس األشیاء. أعطى 
 ھي نفسھا. أحوالھم، فإن الدنیا هھذكانوا في 

 

. إذا قال أحدھم "أنا في كتھزمال أن و، النفسھو السیطرة على  اإلمتحان. األھم في ھذا إمتحانكل شخص لدیھ 
بسھولة. ولكن إذا بدأ الحال یمر الطریق الذي أمر بھ هللا عز وجل، س في أسیرشعر باإلحباط ولكن أ" وئمزاج سی

 خیبة األمل. سوى، فلن یجد أي شيء في ھذه الطرق یلةفي البحث عن طرق بد
 

تكن  لم. وإذا ذلك ، كل من خلقھ هللا عز وجل من بني آدم لدیھ، رجًال كان أم امرأةكبیرا في السن، شابًا أو كما قلنا
أنھ لیس لدیھم أي حزن أو قلق. في حین حیث یك أن تكون مثل المخلوقات األخرى، ، فعلل علیھترغب في الحصو

م ألنھم مصدر إزعاج. سمّ یُ ھم في حال أسوأ. بعضھم  الشرفأنھم مستعدون للذبح كل یوم. ومنھم من لم یُمنح ھذا 
یتعایشون مع ذلك. إنھم یعیشون كما یحلو فھم ال  لیسوا محاسبین،أیًضا. لكن بما أنھم  إمتحانات. لدیھم یُقتل بعضھم

 لھم ویختفون عندما یموتون.
 

ً ختلم البشر وظیفةكذلك.  والیس البشرلكن  ذلك. أعطاھم بقبول ال، علیھم ولھذا السببلھا نتیجة.  إمتحاناتھم. فة كلیا
یتوكلوا على هللا ویستمروا في  ا،علیھم أن یفكروا فیھ لذلك یجبالفضائل.  أعظم هلالج لجعقول. أعطاھم  هلالج لجهللا 

ِ". .أبداً  یقعوا في الیأسال أن  یجبحیاتھم.  ْحَمِة �َّ . القنوطمن الوقوع في  واحذرإ. هلالج لجأمر هللا  إنھ "َال تَْقنَُطوا ِمن رَّ
مع هللا  ونوا. كھذه الدنیا. ھذه األشیاء تحدث في أحوال ھذه الدنیا". ھذه ھي كلف. ھذا صعب. ھناك حرب"ھذا مُ 

 ومن هللا التوفیق. الفاتحة. إن شاء هللا. األحوال. نرجو أال نتأثر بھذه یُعیننا . هللاسیُعینكموهللا  هلالج لج
 موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني
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