
 

 

 

 اصابكاصبر على ما 

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

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 .

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم . بسم هللا الرحمن الرحيم .

لَنَا الّلُ  َكتَبَ  َما إِلَّ  يُِصيبَنَا لَّن قُل  

 هللاكتبه  ، بالفعل حدث قد يكون شيء يحدث عندما. يحصل  هللايقوله  ما.  الحياة قيد على البشر عندما يكون يحدث أن يمكن شيء أي

 . عظيمال جراأل لتلقي السبب هو بالصبر التحلي.  هللا قدر  على الموافقة اظهار هو أن تكون صابرا على ذلك. عز وجل 

 افإنه ، ذلك ومع.  شيء كل في يحدث أن يمكن أسوأ هو ما. أو أمرا صعبا  ،سواء كان سيئاً  يحدث ما كل عن هلل شاكرين نكون أن علينا

 .الثواب  كسبيو مقام إلى يرتقي أن للمؤمن وسيلة

 ؟ ذلك نافعل لماذا " قوللل سبب هناك ليس.  يقبلون الذين ألولئك وبالنسبة ، للمسلمين ، للناسفضل عظيم ونعمة  هو هللا مرأل الرضوخ

 .تغييره  يمكن لالذي مر  والوقت ،عز وجل  هللا بقدر حدث ؟" ذلك حدث كيف

 هناك الكريم نبينا يقول ،ة بعوض لدغة لو حتى. ثوابهم  لزيادة هذا ، قلنا وكما ،وجلسوا براحة  ، هللا اوشكر ،سلموا  ، الناس فكر إذا

 . كلما اعطاه هللا ثواب وحسنات ، الشخص هذا على كلما نزلت أحوال ، لذلك وفقا.  الشخص لهذا ثواب بالتأكيد

 هناك بالطبع.  ذلك من أسوأ هو ما من يحمينا هللا. يكون صابرا وثابتا  هللا شاء إن ، ما شيءاصيب شخص ب إذا. يحفظنا  هللا السبب هذال

 شاكرون على وضعنا . إننا قولن زلنا ما.  يوم كل العالم في بقي وما يحدث ما نرى.  أسوأ هو مما بكثير أسوأ

 نرجو أن يكون.  هللا شاء إن جميعا نايحمي هللا.  موافقة هناك ولكن عصيان يوجد ل هللا شاء إن ،اذا تم اختبارنا . نا نيحمينا ول يمتح هللا

 ومن هللا التوفيق . . هللا شاء إن والموالد ،كم سنوات ، جيدة كموأعمار جيد كميوم

 . الفاتحة

 مولنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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