
 
 
 
 

 
  

 

 ليس هناك خسارة
 

 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
 

، إذا  والغنى، فإن هللا يعطيه الصحة  نعمةالأتي تعندما . " عجباً ألمر المؤمن إن أمره كله له خير صلى هللا عليه وسلم " نبينا الكريميقول 
كارثة أو فقر ، ولكن إذا كان صبوراً ،  ، مصيبةهناك  . على النقيض من ذلك ، إذا كان المزيد وينالشكر ، فإنه يفوز ]مرة أخرى[ ، 

 . . بعبارة أخرى ، ال توجد خسارة في شؤون المسلم فإنه يكسب أيًضا
 

. لإلنسان . ال توجد وسيلة في هذا العالم أن كل شيء سيكون جيدا سعيد بك هللا  فسيكون،  تشكر. إذا  الشكرو الحمدالشيء المهم هو 
. لكن بالنسبة للمسلم ، بالنسبة لألشخاص الذين يؤمنون ، فإن كالهما جيد ، يقول  ، وهناك أشياء غير جيدة لكهناك أشياء تعتقد أنها جيدة 
 . النبي صلى هللا عليه وسلم

 
. إذا  أي خير ، ألن معاناتك تذهب سدى. ال يجلب  . التمرد ليس شيئًا جيًدا لقد نسي الناس هذا ، وحالما يحدث شيء ما ، فإنهم يثورون

 اآلخرةالناس في الحياة  " صلى هللا عليه وسلم . يقول النبي من ثقتك في هللا ، فسوف يعطيك المزيد اشاكركن تكنت ستفعل العكس ، و
 ." يتمنون لو عاشوا طوال حياتهم بهذه الطريقةس

 
.  اإليمان نقصمن  يحفظناهللا ! ! الحمد هلل  ! شكرا على كل شيءعلى كل حال "هلل  الحمد " يقول .النعم جميع على  شكر! الالحمد هلل 
!  هللا من مثل هذا نا. حفظ . التمرد التدريجي يمكن في النهاية أن يتحول إلى تمرد على هللا الناس عن الطريق خرجوني  شياطين هناك 

أن  نرجو. به ما ال طاقة لنا  يحملناال  هللا! " . الحمد هلل يأتي من هللاكل ذلك  " إذا قال كل شيءمن  اآلخرةفي  اإلنسانلذلك ، يستفيد 
 . من هللا التوفيقو . ، إن شاء هللا المباركة بنعمهيحّملنا 

 
 الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني

، زاوية أكبابا ، صالة الفجر1414 صفر 10-2019/7- 6 


