
 

 

    

 الدنيا دار بالء

 سيد دمحم رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم ميحرلا نمحرلا هللا . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم

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

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم دمحم شيخ

.  هللا يركضوا خلفولكن  يجب أن ال يركضوا خلف الدنيا، الدنيا الراحة والسالم في  إيجادالناس  أراد. إذا  الجنة تليس الدنيا

ودار  مؤقتة الدنيا،  قوة لديكال، وبغض النظر عن مدى  لديك ، بغض النظر عن مدى الممتلكات ألنه ال يهم كم من المال لديك

 بالء .

. بالطبع الدنيا  هحدث في هذتالناس بالتأكيد  تزعجاألشياء التي ،  أو أعلى منصب منصب. سواء في أدنى  اختبار الجميع يتم

 بالتأكيد يظهر هللا،  ". وعندما يتم حله حل هذاأصل إلى الراحة بمجرد أن سأ يعتقدون " الدنيا فقط يركضون خلفالناس الذين 

 .المشكلة ظهور آخر يتسبب ب وصداعمشكلة أخرى 

، الذين يعتقدون أنه يأتي  . ومع ذلك كبير لألشخاص الذين ال يعرفون أنه قادم من عند هللا ولكنه بالء،  على هذا النحو األمر

،  المشكلة هكن هذت. إن لم ويكونون من الشاكرين  " أيضاهذا على شكرا هلل  " . سيقولونيشعرون بالراحة هللا  عند من

 .الدنيا ، يحدث ضيق آخر في  تواجه الناسسبالتأكيد مشكلة أخرى 

أوامر هللا  ويتبعون راضينالناس الذين يقضون هذا العمر القصير  تهم .حياطيلة  اذكه أمرهم م سيتدبرونمن المؤكد أنه

يخسرون في الدنيا و يقضال ونعانسي،  . خالف ذلك في اآلخرة ينزئفاون من الوسيكون، الدنيا  هفي هذ ينحتامر ونكوني

 .تهم آخر

. نصيحتنا للناس  في كال الجانبين بصعال يوجد شيء  ونيقول ن، والذي ، الذين ال يقبلون ما يقوله هللابالناس الذين ال يلتزمون 

ين هم . هللا يجعلنا من بين أولئك الذيصبرون هم كفار ، وأولئك الذين ال  الصبرب ينالون األجر. الناس صابرين  واأن يكون

 ومن هللا التوفيق . . إيماننا إن شاء هللا ويقو ي يرزقنا الراحة. هللا   ي شخص آخرألحاجة ب سناعلى صراطه إن شاء هللا ول

 الفاتحة .

 موالنا الشيخ دمحم عادل الحقاني

الفجر، زاوية أكبابا ، صالة 1431صفر  2012/11 -11-11   


