
 

 

    

 هناك رحمة في الشدة

 سٌد دمحم رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم بسم ميحرلا نمحرلا هللا . وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 ، الداغستانً الفائز هللا عبد شٌخ ، مشاٌخنا ٌا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتً ٌا مدد ، هللا رسول ٌا مدد . واآلخرٌن األولٌن

 .الجمعٌة  فً والخٌر الصحبة طرٌقتنا .دستور  ، الحقانً ناظم دمحم شٌخ

،  عاما 06،  عاما 06فً الواقع قد ٌعٌش البشر لمدة  بٌنما.  إلى األبد الحالستمر على هذا تس الدنٌاأن  ونوٌعتقد ٌوم القٌامة نسً البشر

الخوف ٌتغلب ،  اآلخرة واأن الناس الٌوم نسطالما . ٌرحلون لٌوم القٌامة [. الدنٌا ه]هذ ٌتركون نهاٌةالوفً  عام 066 دعونا نقولأو 

 ٌجب أن نفر الى هل"  ٌقولون الى أٌن سنفر"؟؟  ماذا سٌحدث لنا " التفكٌر والتدلٌلبون ؤ. ٌبدالدنٌا فً شًء علٌهم كلما ٌزعج راحتهم 

 :وجل ٌقول هللا عز ؟ هناك " نهرب الىهنا أو ٌجب أن 

نَساُن يَْوَمئٍِذ أَْيَن اْلَمفَر    يَقُوُل اْْلِ

وصل القٌامة  ٌوم، ولكن قبل  القٌامةٌوم ؟ ٌشٌر إلى " " إلى أٌن الهروب ٌقول البشر فً ذلك الٌوم ". ٌقول اإلنسان ٌومئذ أٌن المفر" 

 . اٌضا فً هذه األٌام الى هذا الحال الناس

 ل جوهللا عز ٌقول 

ٍذ اْلُمْستَقَر  إِلَى َربَِّك يَْوَمئِ   

لجأ ت علٌك أن"  بجوار ربك ت تكونهبذ ماأٌن"  هو حضور ربك ". ه" المكان الوحٌد الذي ٌمكنك أن تقف فٌ ". إلى ربك ٌومئذ المستقر" 

 .لتفر الٌه . ال ٌوجد مكان الراحة تجد  الٌه لكً

، هذه  . لذلك أوامر هللا ون، وال ٌطٌع القٌامةٌوم ،  اآلخرة ونالشدائد ال ٌتذكرب بشرالمرور دون ب.  ، فً كل شًء ، فائدة هناك حكمة

 . ؟" تتذكر هللا رحمةٌام السلبٌة أن تكون لألكٌف ٌمكن  " تسأل. إذا  هللا للناس ة مناألٌام هً أٌضا رحم

 ، سٌئة وأٌام الحروب من مررنا بالكثٌر ، السن اهذ إلى وصلنا لقدهلالج لج .  جئنا لنذكر هللا ، آلخرةمن أجل ا جئنا. من أجل هذه الدنٌا  نأت لم

 . الحرب بعد هاكل وهاترك.  ملٌئة والمساجد الجوامع ، هونذكروٌ الحرب أثناء" هللا" دائما ٌقولون الناس.  هللا حكمة وشهدنا

 مسخ   السكان عدد لم ٌكن الماضً فً.  الماضً فً قبرص كانت كٌف نعرف.  قبرص فً نفسه الشًء.  الحرب خالل لبنان فً كنا

عددهم مئة الف اصبح خمسمائة  كان إذا.  أضعاف خمسة وأصبحوا ، تركٌا من واجاؤ الٌوم.  المساجد ملؤوا القبارصة ولكن ، حتى الٌوم

مرتاح  تكون عندما هللا ذكرت أن علٌك.  ٌفهمون ال الناس ولكن هللا من تحذٌر هذا.  فارغة إنها ،ملٌئة  لٌست المساجد ولكن ، الٌوم الف

 اٌضا .

 هللا من تحذٌر هذا " األمر على أن فً فكر.  شخص أي من غاضبا تكون أو شخص أي تشتم ال حتى الشدائد بعض هللا عز وجل ٌعطً

 كل على قادر هللا.  شًء كل فً األسباب مسبب هو هللا.  شخص أي فً السبب عن بحثت ال. وأعتبرها نصٌحة "  به نقوم ما على ردا

 ٌوجد ال ألنه باهلل واستعن هللا إلى عد!  شخص على اللوم وتضع هللا ستنسى هل أخرى مرة ، لذلك. ٌسبب األسباب  الذي هو وهللا ، شًء

 ذكرته . إذا لذلك وفقا األجر سٌعطً. الشدائد  هذه معطً هوو ، لجوءال مكان هو. الٌه  للجوء آخر مكان

 



 

 

 

 

 ومع. حتى  لك بالنسبة فائدة أو مكسب أي له ٌكون لن هذا.  اآلخرٌن فً خطأال جدوت ذلك تذكر ال كنت إذا الشدائد فً تعٌشس كفإن وإال

 ٌنال عندما اآلخرة فً. عندها سٌعطٌك هللا األجر " هللا  وأجرنا على ، باهلل نعوذ ، هللا عند من الشدائد هذه " وقلت باهلل استعنت إذا ، ذلك

 ".الشدائد  من المزٌد تعانٌ لو أتمنى كنت " سٌقولون منها عانوا التً الشدائد جمٌع األجر على الناس

 من وٌعٌذنا ٌماناإل ٌرزقنا جمٌعا هذا هللا.  ٌماناإل ٌشعرون بالراحة إذا كان عندهم هذا الناس. جمٌل  شًء واإلٌمان امؤمن كونت أن لذلك

 ومن هللا التوفٌق . . هللا شاء إن آمنا البلد هذا جعلٌ هللا. الشدائد  هذه

 الفاتحة .

 موالنا الشٌخ دمحم عادل الحقانً
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