
 
 
 
 

 
  

 

 وبشر الصابرين
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 الفائز هللا عبد شيخ ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني
 

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم
 

ابِ  ِر الصَّ َن األََمَواِل َواألنفُِس َوالثََّمَراِت َوبَش ِ َن اْلَخوْف َوالُْجوعِ َونَْقٍص م ِ ِرينَ َولَنَْبلَُونَُّكْم بَِشْيٍء م ِ  
 

ِر الصَّابِ "  عز وجل يقول هللا َن األََمَواِل َواألنفُِس َوالثََّمَراِت َوَبش ِ َن اْلَخوْف َواْلُجوعِ َونَْقٍص م ِ س على اعتاد النا ". ِرينَ َولَنَْبلَُونَُّكْم بَِشْيٍء م ِ
يقول هللا عز وجل أنه في بعض األحيان هناك صعوبات ،   .ال يعرفون ماذا يفعلونو يرتبكونالراحة ، اآلن عندما يكون هناك صعوبة 

 .وبشر الصابرين   .كل أنواع الصعوبات -، ]و[ أيضا مشاكل في صحتهم ورفاهيتهم  نقص في األموال

 
نهاية الصبر  "يقول هللا عز وجل ر . بسنص ، ال داعي للقلق  .هذا البلد ، كل شخص لديه بعض المشاكل ، الجميع قلقونهذه األيام في 

، ة لها نهايةهذه الحالة الصعب الدنيا ه، وفي هذ اآلخرةينتظرون ون وربالكونهم ص أجورهم وجل هللا عز همسيعطي ."هموبشر  .هي السالم

هم أكثر اضطرابا وأكثر   .أولئك الذين ليس لديهم أي إيمان علىالصعوبة   .بالطبع ، أولئك الذين لديهم إيمان يعرفون هذا  .إن شاء هللا

و[ يتخلى عن األمل ، ]و يستسلم كليايستطيع التغلب على مشاكله ، أو بطريقته الخاصة  يعتقد أنه  .إزعاجا ، وال يعرفون ماذا يفعلون

  ". سيساعدنا هللا ، إن شاء هللا  .هللا عند بالتأكيد هذا من " لكن الذين يؤمنون باهلل يقولونو  .عندئذ يصبح األمر أسوأ بالنسبة له

 
 داعيال   .أن يقوله شيخناهذا ما اعتاد   .الشيخموالنا المغفرة ، ويقولون أنه من الضروري طلب مساعدة هللا ، وخاصة  ونيطلبالمشايخ 

 .هناك أو يمكنك أن تصلي بنفسك صلِ عندما يحدث شيء كهذا ، اذهب إلى المساجد ،   .لخروج إلى الشوارع ، والصراخ هنا وهناكل
 . نوهم الفائز يصبرون على هذه اإلمتحاناتأولئك الذين   .إمتحاناتهذه مجرد   .يزيل هللا تلك المشاكل

 
 . منها يخرجون مشاكل ، كما أنهم ال يعرفون كيف، تستمر ال ينبالنسبة ألولئك الذين ليسوا صبور

 
 تطلبال  " محمد صلى هللا عليه وسلم يقولالكريم نبينا   .إكرام وإمتحانهناك  !الى الخيرهللا يوفقنا   !يجربنا هللا ال  !هللا يزيل الصعوبات

 ومن هللا التوفيق .  !هللا هللا يساعدنا جميعا ، إن شاء   .كنوزه ال حصر لها  .من فضله يرزقناهللا عز وجل ". اإلمتحان 

 الفاتحة .

الشيخ محمد عادل الحقانيموالنا   
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