
 
 
 
 

 
  

 

 دار بالء
 

 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
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جيًدا ،  اإلمتحان. في بعض األحيان يكون  للجميع دار بالء يه الدنيا ه. هذ كان الشخص لديه إيمان أم ال سواءالحياة تختبر باستمرار 
ليس لديه إيمان ، فإن ما يمر به ال  لمن. لكن بالنسبة  جيًدا أم سيئًا ، فإن النتيجة مفيدة إيمان ، سواء أكان عندهمن ل. بالنسبة ئا وأحيانًا سي

 . يفيده على اإلطالق
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم ، هذه آية
 

 اْصلَْوَها فَاْصبُِروا أَْو ََل تَْصبُِروا َسَواء َعلَْيُكْم إِنََّما تُْجَزْوَن َما ُكنتُْم تَْعَملُونَ 
 

ب. اعقاب وستتحمل العق هذاإما التحلي بالصبر أو عدمه ،  اْصلَْوَها فَاْصبُِروا أَْو اَل تَْصبُِروا َسَواء َعلَيْكُْم إِنََّما تُْجَزْوَن َما ُكنتُْم تَعَْملُوَن "." 
 . ثوابأجر وهناك كذلك فليس . إذا لم يكن ا كون عظيميس أجرههللا ، فإن  نظرعندما يحدث سوء حظ للمؤمن ويظهر الصبر في 

   

ابُِروَن اَْجَرُهْم بِغَْيِر ِحَساب    اِنََّما يَُوفَّى الصَّ
 

 .عز وجل  ". إنه وعد هللا لمن يتحلى بالصبر دون حساب األجرسيتم منح  " هذا يعني " اِنََّما يَُوفَّى الصَّابُِروَن اَْجَرُهْم بِغَْيِر ِحَساٍب ".
 

! من السهل خداع الشباب  هللاحفظنا دين".  يقولون "ليس لدينا األوالدأصبح  بعض الناس حتى. اآلن يزعجهم  االيمان هو شرط كبير
 . أكثر من يزعجهم الشيطانهم .  بنات وأبناء المسلميناألوالد ، محمد ،  . هللا يحمي أمة إلى أخرى عمريةأثناء انتقالهم من مرحلة 

 
الحقا سينالون عقابهم ، .  يعتقدون أن شيئًا ما يستحق ، في حين أنهم في الحقيقة يؤذون أنفسهم. قد  ثم ال يعرفون ماذا يفعلونومن 

 . فيدهملن ي ابهمعقو
 

إيماننا!  يمتحنال  نرجو أن! يمتحننا ! هللا ال  ما هو جيد نا. هللا يعطي والشباب الكبار في السن، يوميًا للجميع امتحاناكل هذا يعني أن هناك 
 . من هللا التوفيقو . إيماننايقوي  هللا.  القوة والصحة انهللا يعطي

 
 الفاتحة .
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