
 
 
 
 

 
  

 

 !ال تخسروا ! استفيدوا 
 

 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
 

ألن  -هذا السبب هذا الوضع هو األفضل لهللا ،  أراده. هذا الوضع هو ما  يعتقد أحد أنه يمكن أن يحدث مهذه األيام نحن في وضع لفي 

.  . ال يجب سؤال هللا عز وجل عما يفعله أو لماذا يفعلهطريقة  فضل ، يفعله بأفضل وأنسباأل ! كل ما يفعله هللا ، يفعلذلك  هللا شاء

. لهذا السبب يجب  هو وضع مناسب من عند هللا عز وجل الوضعهذا  لذلك.  ماذا يفعل ولكن ليس هللا عز وجل المرءيمكنك أن تسأل 

من  أجرمضاعفدعونا اآلن نسلم أنفسنا للعبادة ، بحيث نحصل على  لك، لذ . لقد انغمسنا كثيًرا في الحياة الدنيوية على المرء قبوله

 . هللا وحسابه عند،  األجر الوضع سننال عليه. إن صبرنا في هذا  شعبان ورمضان، األشهر الثالثة المباركة رجب 

، بما في ذلك على سبيل  الوظائفن . يجب أن نقوم بأكبر قدر ممكن ميعطينا األجر . هللا  لذلك نحن نقترب من شهر رمضان الجميل

. الدنيا  ه؟ تخسر في هذ . إذا لم تفعل ذلك ، فماذا يحدث هللا عندكل ما تفعله مقبول  -دعاء التسبيحات ، ال،  تناتالمثال الصلوات التي فا

خسارة ، يتحول ك. ما يبدو  وأكثر كمااليمنح ما هو أفضل ، شاء هللا ي عندما. هذا ما يفكرون به ، ولكن  إنهم قلقون اآلن بشأن خسائرهم

. هللا  . يمكن دائًما أن تكون األشياء مفيدة وجيدة للمؤمنيناآلخرة أو في  في الدنيا. إن شاء هللا ، لن نواجه أي خسارة سواء  إلى شيء جيد

 . من هللا التوفيقو.  هللا يحفظنا ويقوي إيماننا. خسارة ، سيكون الناس دائًما في حالة  هداية. بدون للنجاة ألنه ال سبيل آخر ، يهدي الناس 

 الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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