
 
 
 
 

 
  

 

 إمتحانات وحسنات
 

 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
 

. على الرغم من أنهم قد ال يدركون فضائل  ذلك يدركون. األيام تمر ، والناس ال تقريبا  نهاية شهر رمضان لقد وصلنا الى

إن  يقول هللا عز وجل. مقابل سبعمائة  ةواحد ، ولكن مقابل سبعة ةواحدليس  الحسناتيضاعف هذا الشهر المبارك ، فإن هللا 

يقوم . كل عمل  ، إن شاء هللا وفيض حسناتمع  بل،  تمر بدون جدوى. لذلك هذه األيام ال  ، هذه فضائل رمضان عنديهذا 

لك  الدنيا تحتى لو أصبح لكخالف ذهلل كل شيء له قيمة ،  والتسليم. فقط من خالل اإليمان  للخير والنفعهو مسلم به ال

 . أو قيمة الك ، فلن يكون هناك فائدة فيه وتخضع

لكن حياة و . بال فائدة وبدون إيمان اكله ..." كذا وكذالقد فعلت  أنه من الوهم أن يقولوا " معناهكما يقولون باللغة التركية ، ما 

. لذلك  . ليس هناك فائدة سواء ألنفسهم أو لآلخرين فائدة بال. أولئك الذين ليس لديهم إيمان ، حياتهم  المسلم تمر كشيء ثمين

. إذا كنت مسلماً وغير قادر على ذلك ، يمكنك على األقل أن تقول أنك تشعر بالندم أمام  نحتاج أن نكون حذرين ونخضع هلل

الدنيا  هفي هذ الخسرانفأنت في  .... "ذاكال ، لم يكن األمر كذلك ولكن ه "ولكن إذا خالفت ]اإلسالم[ وقلت هللا لعدم قدرتك ، 

. إذا جاء األذى ، المرض ، أو فقدان الوظيفة ،  . كل أفعاله خير . لذلك عمل المسلم خير دائما . ليس هناك خير منكواآلخرة 

عن ول . يجب على المرء أن يق لصبر ضروريا -ضد ذلك ، فلن يأتي الخير  ساروا. إذا  على صبره الحسناتيعطيه فإن هللا 

 . أنه من عند هللا كل ما يحصل معه

.  . ليس هناك الكثير مما يمكننا القيام بهاإلمتحان . نحن في أيام  المسلمين سهالً عليهم إمتحان. نرجو أن يكون  هللا يحفظنا

 . إن شاء هللا ، إيماننا ي. هللا يقو إن شاء هللا، فهو خير  ، . بالنسبة للمسلمين ضرر وتترك اإلمتحاناتكما نقول ، تأتي بعض 

 . من هللا التوفيقو

 الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني

، زاوية أكبابا ، صالة الفجر1441 رمضان 5-2020/81- 11 


