
 
 
 
 

 
  

 

 هي إمتحانهذه الدنيا 
 

 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
 

 يقول هللا عز وجل في القرآن الكريم 

ْنيَا لَِعٌب َولَْهٌو َو۪زينَةٌ َوتَفَاُخٌر بَْينَكُْم َوتََكاثُرٌ  وا اَنََّما اْلَحٰيوةُ الدُّ  اِْعلَُمُٓ

 ِد  فِي اْْلَْمَواِل َواْْلَْوْلَ 

 والدكخر بأتتفوأن ن بين أنفسكم نفسك أعلى من اآلخري ، وترى المالسب هي أن تتكاثر وتزداد األعداد وتك الدنيا هياة هذح

 .  شيء ىبقي لنختفي فجأة ، يسكل هذا . إمتحان ، إنه  أمرا مهماولكن كل هذا ليس . وثروتك 

لدينا مشاكل كذا  " متاعب ، يأتي الكثيرون ويقولون أن يقضوا هذه الحياة دون أي حزن أو أي الدنيا هيريد معظم الناس في هذ

جنة ،  تليس الدنيا. الدنيا دار بالء ،  هذه الدنيا والحياة التي نعيشها ليست هكذا ."إذا تم حل هذه المشكلة ، سنكون بخير . وكذا

ا ، فقط في الجنة سيكون كل شيء جميالا  . ال حسد ، ال شيء من هذه  مشاكل أو ما يدعو للقلق ،ئاا وال يوجد حزن هاد، مريحا

. حتى أقوى  لجميعاهللا  يمتحن، ليس على األرض ، على األرض  الدنيا هالمكان هو الجنة ، ليس في هذ ذاك.  السيئة الصفات

ا قضايارجل في العالم لديه مشاكل ، حتى األغنى لديه    . ومشاكل ، أجمل شخص لديه مشاكل أيضا

ا إمتحان لكل شخصهناك  . بدالا من  ، عندما تنتهي من مشكلة ، ال تعتقد أن كل شيء سيكون على ما يرام من اآلن فصاعدا

، هذا ما يجب أن يعرفه  تصبر على ما تمتحن بهن . لذلك ، عليك أ آخر متحانهذه المشكلة ، ستأتي مشكلة أخرى ، وسيأتي ا

مرة أخرى ، سيكون  .بالتأكيد "مشكلة أخرى أتي تس تزول، عندما  المشكلة ستزول ه"على األقل هذ . يجب أن تقول الناس

ا أو  امتحاناسواء كان  إمتحانهناك  ا ولكن بالتأكيد ما دام  إمتحاناصغيرا شيء من شأنه له سيحدث  الدنيا يعيش في المرءكبيرا

 اإلمتحاناتأن  ون. يعتقد من جميع النواحي ، هذا هو الحال بالنسبة للجميع وليس فقط بالنسبة لبعض الناس . أن يزعجه

 يكونس،  المحاسبة. اآلخرة هي مكان لنُمتحن . لقد أرسلنا هللا على هذه األرض  لجميع الناستحدث تحدث لهم فقط ولكنها 

،  هللا يكرمنا.  أو يسألنا عنهم سيعطينا هللا األجر والثوابهنا  هما فعلناه وعانينا. على كل  أو سيئاا لنا جيداإما  ، هناك حساب

  . هلالج لج باهلل لمن يؤمن،  خير لههو حتى أصغر ما يعانيه المؤمن 

. ومع ذلك ، فإن الكافر هذا ليس بدون جدوى أجرها في اآلخرة ، " كل المعاناة التي يعانيها المؤمن سينال  يقول نبينا الكريم

النجاة ، يجب أن نتحلى بالصبر ، فإن نهاية الصبر  لك. لذالعقاب  سينالون.  يتألم من أجل ال شيء وسيعاني أكثر في اآلخرة

هللا يعطينا القوة إلجتياز هذه . وفقنا هللا ، ، وكذلك للصابرين  سؤالبدون األجر والثواب هللا الكثير من سيعطينا .  األمانو

 الفاتحة . . من هللا التوفيقو . . طالما لدينا إيمان قوي ، كل شيء سهل اإيمانن يقويو اإلمتحانات

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني

، زاوية أكبابا ، صالة الفجر1442 ربيع األول 10-2020/7- 24 


