
 
 
 
 

 
  

 

 ال تخافواو استبشروا
 

 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
 

" فاستبشروا ببيعكم"   
 
! هذا ال  أعظم بشرى هرضا هللا ، فهذ". عندما تنجح حياتنا في كسب بشروا  . قال " هللا أن نبشر دائما يأمرنا". بيعك لذلك ابتهج في  "

. إن شاء هللا ، بعد أن  . اإليمان باهلل هو أعظم بشرى لك . هذه هي الحقيقةالمزيف لهذه الدنيا . إنه ليس مثل الحلي  يشبه أي شيء آخر
 . ، إن شاء هللا سننال األجر والثواب،  الدنيا هفي هذ اإلمتحاناتنجتاز بنجاح كل هذه 

 
. بعد أيام قليلة ، ستكون ليلة  المعاناة سيصرف. هذا هو الشهر الذي  الشهر هو شهر النبي صلى هللا عليه وسلم ، شهر شعبانبالفعل هذا 

. معظم الناس  الذي تم تعيينه لنا اإلمتحانسيكون كل شيء أخف . سنجتاز هذا ، . ثم بإذن هللا  شعبان الخامس عشر من،  مباركة
، والذين لم يدركوا  بقدرته. أولئك الذين أدركوا ذلك اعترفوا قدرته . لقد أظهر هللا إمتحان للعقاب ولكن ك إشارةسيحصلون عليه ليس ك

 . عانوا وسيعانون أكثر، ذلك ما زالوا يعانون ، وشعروا بالخوف 
 

. بمجرد محدد يء له وقت معين و. كل ش ! هللا ال يدع أي شيء يستمر إلى األبد كل شيء من عند هللا -أال يخاف على المؤمن لذلك يجب 
.  جب أن يكون هناك فائدة كبيرة فيهسيئ ، ولكن ي . قد تعتقد أنه إيماننا سيقوي. إن شاء هللا ، هذا كل شيء  مرور ذلك الوقت ، ينتهي

الناس أثناء المشقة ، لذلك أحيانًا . هذا ما يفعله الكارثة وا يتوسلون إلى هللا في ؤ، بد بهرفوا تعالناس الذين نسوا هللا ، أو لم يكثير من 
. ما الذي سيحدث بعد ذلك ، ال يعرفون ذلك  . ال يوجد عالم اليوممن أجل هذه الدنيا ذكرهم بأننا لسنا هنا ت!  تكون المشقة مفيدة للناس

ستحصل  لكمخصص  رزقلديك . إذا كان  كريمالورزاق هو ال. هللا  . عدم معرفة ما سيحدث هو أيًضا شيء يأتي من عدم اإليمان أيًضا
. ]يجب أن تسأل[ ما هو إيمانك ، وتلتزم  للتفكير كثيًرا في األمر ال داعيهذا السبب لفسترحل الى اآلخرة .،  رزقكتب لك . إذا لم ي   عليه

. فستنال األجر عن كل وظيفة تقوم بها مرة ،  700أو  100عبادة ، ]سواء[ أديت من . مهما  بالعبادة خالل هذه األشهر الثالثة المباركة
 . الباقي ليس مهما. إيمان حقيقي، . هللا يرزقنا إيمان قوي  ! وبإذن هللا لن تعتمد على اآلخرين فيها بركة كذلك تكحياالطريقة ستكون هذه ب
 . من هللا التوفيقو

 
 الفاتحة .
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