
 

 

    

 

 زول باإليماني البالء

يد سسولنا محمد على ر السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . الصالة والسالم

يخ محمد شداغستاني ، ائز الالفاألولين 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 .

 الهروب اسللن يمكن كيف .الدنيا  في البالء من الكثير هناك أن أو. الدنيا  في تامة راحة هناك ليس ،ء رافق أو ءغنياأ الناس كان سواء

. آخر شيء أيب يحدث ال ذلكو شيء بأي محاولةال هميمكن.  اإليمان هوو - واحد شيءب ؟ األشياء هذه جميع ، البالء ، الصعوبات هذه من

 .كلما كان مرتاحا أكثر  ،قويا  الشخص إيمان كلما كان:  هناك البالء من نوع وأي ، المشقة،  األلم كان مهما

  هللا يبتلي . ألمثلفا األمثلثم  األولياء ، الصحابة ، ثم " إيمانهم كامل . األنبياءأشدكم بالء  "الشريف  الحديث في أيضا يقول الكريم نبينا

 ." هللاعند  من اهذ" واوقال آمنوا باهلل.  إيمان لديهم ألن اإلطالق على يهتمون ال ، األلميعانون من  كم هميهم ال بحيث ، لذلك وفقا الجميع

 . أكثر أنفسهم يؤذون وبذلك فهم ،العاصين  يضعف اإليمانذلك ك ولكن

 القبائل في ، لماضيا في ." صغيرة مسألة هذه " المرء يقولو أهمية ليس لها أي المصاعب وهذه البالء اهذ فإن ، اإليمان يقوى حين في

 سأحرق " يقول.  النار يف حرقست أو دينك عن ىتخلت إما. ها في هونرميو النار يشعلون منهأ ، أيضا الكريم القرآن في جاء فقد ، القديمة

 . اإليمان قوة من وهذا ." النار في

 ال الذين اولئك ."ؤمنوا ت ال " لهم يقول الشيطان.  داعتقاإل يعني ، يماناإل يعنيهذا السر  ولكن ، يعرفون.  السر هذا يعرفون ال إنهم

 سوأأ ونعانيس ليس لديهم نالذي وأولئك ،هم محفوظون  اإليمان من القليل لديهم الذين أولئك. حياتهم  فترةطيلة  يعانون.  سيعانون يؤمنون

 . اآلخرة فيمن ذلك 

 العياذو. ويعصي  يكفر عندما سوأيصبح المرء أ. سيرتاح المرء  ثمومن  هللا شاء إن.  باإليمان قلوبنا مألي هللا شاء إن.  اإليمان يرزقنا هللا

 . هللا شاء إن اإليمان على موتنو اإليمانب نعيش يجعلنا هللا!  باهلل

 . الفاتحة

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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