
 

 

 

 تقل " يا ريتني فعلت "ال 

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

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

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

 كان سواء.  الطريق لنا ظهراو علمنا.  الخالص ونويجد تاحينمر ونكونسي الناس أن كيف الشريف النبوي الحديث في يشير الكريم نبينا

 لحدث ذاك. ، هذا فعلت لو . " شيء يحدث عندما" يا ريتني فعلت  " قولفي  هو الراحةجميعا  الناسالذي سيجد فيه  األمر ، ال أم ا  مسلم

 تفعل أن يمكنك ال.  حدث قد حدث ما ... " شيء ما حدث ليل ، دقائق خمس قبل المكان بهذا ترمر لو.  الكثير لجنيت ، هذا اشتريت لو

 .باإليمان  يرتبطالموضوع   ، الحال بطبيعة.  هللا قدر هو هذا.  ذلك قول في معنى أي يوجد ال.  اآلن بعد شيء أي

 حدث ما مع صبورا تكون أن عليك.  حدثقد و هللا قدر كان.  المستقبل الى نظرت ان عليك.  بالفعل مر قد الماضي تؤمن بأن ، كنت إذا

 وتبكي ،"الوقت  ذلك في حدث شيء هذا " قولت ال أن الضروري من.  حياتك في عليك أن تستمر.  الجديد للوضع وفقا قدما مضيوت

 ، الدموع ذرفأن ت جيد مرأل انه. عليه  ندمت أن الجيد من ،ارتكبت ذنبا  قد كنت إذا هي وتلك. عليك أن تندم عليها  أشياء هناك.  ندموت

. ىمعن له ليس ذلك. تندم عليه  أن الجيد من ليس ،دنيوي  شيء حدث إذا ولكن.  هذاعلى  ثواب هناك.  جيد أمر وذلك ، جيد عمل هو بل

 . صالح عمل أو ثواب له ليس هذا ألن

 من ليس ، ال أم سيأتي كان إذا ماأعلم  هللا ، غدا.  اآلن مر األمس".  اليوم هو واليوم مساأل هو مساأل "قال  الرومي الدين جالل حضرة

. ا مريحالوضع  كونسي ، هذا واطبقو فكر الناس بإيجابية إذا.  المهم هو هذا. تكون للخير  حظةللا دع.  اليومالى  نظرا.  أيضا الواضح

 المسلمين من قليل عدد هناك.  ذلك يفعل أن شخص ألي يمكن ال ولكن ، الناس لجميع نصيحة هذه.  إيمان مسألة من أكثر هذا ،بالطبع 

 النصيحة هذهيزرع  هللا.  سيندمونيفعلون  ال الذينو ،سيشعرون بالراحة  ون بالنصيحةلتزمي الذين وأولئك.  أيضا النصيحة هذه يطبقون

 ومن هللا التوفيق . . راحةهذه أكبر . ين حتامر كونن جميعا لكي قلوبنا في عليه الصالة والسالم الكريم نبينا من الجميلة

 . الفاتحة

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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