
 
 
 
 

 
  

 

 وُخِلق اإلنساُن ضعيفا
 

 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
 

. ال يدرك عدمه ، وبسبب هذا الجهل ، يتحدى هللا ،  ال شيءفهو عظمة هللا ، مع مقارنة بال.  ، لكنه ال يعرف ضعفه ُخِلق اإلنساُن ضعيفا
.  . يطلبون رحمة هللا هم الذين يخافون هللا حقيقة". أولئك الذين يعرفون وقحهل ا. يقال "الج ووقاحة ، أصبح أكثر جهاًل  زاد علمهوكلما 
، بينما سيبقى  يستفيد. جعل هللا هذا الوباء وسيلة لنا ، ومن يتعلم منه  هللاعند من تأتي ، أي أن المساعدة  هذه الدنيا يُظهر ذلكوضع 

ال شيء مقارنة بما هو  الدنيا هو ههذ فيواالنزعاج  الراحة ،عدم ، . الخوف اآلخرة . الكارثة الحقيقية ستكون في  اآلخرون على حالهم
 اآلخرة .عليه في 

 
يجب على . لذلك  لمؤمن ، عمل صالح لإليمان باهلل ، في حين أنها عذاب للكافرين ، عقابل وثوابكل هذه األحداث هي أجر لذلك فإن 

ً المؤمن أن يك يجب ، لذلك  خير. كل شيء يبدو سيئًا فيه  له أجر. كل دقيقة من هذا الحدث هي  ون في سالم ، وقلبه يجب أن يكون راضيا
.  فعل هللا ذلك بطريقة ال يمكن ألحد أن يعارضه بشكل فعالفي الحقيقة .  العكس ، هذا من عند هللال على . بيقلقوا ال على المسلمين أن 

هنا وهناك ، الى تذهب ال . يجب أن  في المنزل ، وبالتأكيد يجب عليك اتخاذ االحتياطات الخاصة بك عليك أن تبقىعندما يحدث ذلك ، 
. هللا يحفظ  . هللا يحفظنا إن شاء هللايجزينا الثواب ، . هللا وسلًم هللا ،  واتكل علىخذ احتياطاتك ، .  تذهب إلى أماكن مجهولةال يجب أن 

 . من هللا التوفيقو .منثورا  اهب المعاناة هباءً إيماننا ، حتى ال تذ

 
 الفاتحة .
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