
 

    

 

 الثبات

بسم هللا الرحمن الرحيم . الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد . السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم 

الداغستاني ، شيخ محمد األولين واآلخرين . مدد يا رسول هللا ، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد يا مشايخنا ، شيخ عبد هللا الفائز 

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

 أجاب"  يرام؟ ما علىيسير  والعمل الحياة في ا  ناجح أكون لكي أفعل أن يمكنني ماذا " الشيخ موالنا سأل الجامعة في طالب يومذات 

 فقط األول اليوم من بها بدأت التي الوظيفة تترك ال.  هناك إلى هنا من تقفز ال.  وظيفتك في تبقى أن يجب لذلك". الثبات" الشيخ موالنا

 . العمل متابعةقمت ب إذا بالتأكيد النجاحالى  تصلس.  الفور على تستفد منها لم ألنك

 سبيل على. به القيام يمكنك ما بقدر افعل. اآلخرة  مسائل ، أهمية أكثر هو ما، و الدنيا مسائل في ذلكوك.  شيء كل على ينطبق هذا

 هو مهم هو ما.  ال داعي لفعل ذلك.  واحدة دفعة شيء كل وافعلي أن ونريدي ،الطريقة  الى واألخوات اإلخوة بعض ما ينضمعند ، المثال

 بضعة ، أيام لبضعة سريعةالوتيرة ال ههذ على ستمرت أن كيمكن.  ثابتا كونت أن المهم من.  مهمة االستمرارية.  تستطيع ما تفعلأن 

 شيئا ذلك تفعل إذا.  واحدة دفعة شيء كل تركتو ، تعببال ستشعر  ، ذلك تفعل أن تستطيع لن الحق وقت في.  أشهر بضعة أو أسابيع

 على األقل عليك أن " الشيخ موالناقول  وراء الحكمة هي هذه ، السبب لهذا.  الحق وقت في تزيد أن كيمكن ، تستطيع ما بقدر ، فشيئا

 تدريجيا ونزيدي. ين ثابت عندما يصبحون ونزيدي ،ومن ثم يزيدون  نيركعتيبدؤون ب.  يصلون ال الذين ألولئك"اليوم في نيركعت صليت

 . انفسهم تلقاء من

 يفعلوا ذلك لن انهم يقولونس ، واحد وقت في شيء كل وافعلي أن لهم قلت إذا.  نموتو برعم هذه البذرة تصبح.  هناك بذرة زرع هو مهمال

 لو حتى.  دقائق خمستأخذ  ، الوضوء مع ،تين ركع تأدية.  دقائق خمس هو األمر يتطلبه ما كل.  هنا عذر لديهم ليس لكنو. ن تركووسي

 . هللايعينك  ، عندما تثبت.  ذلك ونفعليو بالحرج يشعرون ،نفسهم  على ثقيالاألمر  كان

ينَ  اَلّلُ  يُثَب ِّتُ  َرة   َوف ي الدُّْنيَا اْلَحيَاة   ف ي الثّاب ت   ب اْلقَْول   آَمنُوا الّذ  اْْلخ   

 ومن هللا التوفيق ..  هللا شاء إن جميعايثبت أقدامنا  هللا ."التي تعني اآلخرة  المسائل وفي ويةالدني موراأل كل في المؤمنين هللايثبت  "

 . الفاتحة 

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني

الفجر، زاوية أكبابا ، صالة  6143 محرم 17/  4201 –11 –10   


