
 
 
 
 

 
  

 

 سورة العصرفضائل 
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 شيخدستور موالنا ال ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا . مدد ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني الفائز هللا عبد
 
هناك العديد من السور في القرآن الكريم وكلها جميلة ، وهناك سورة واحدة مختصرة ، لكنها تخبر الناس وتشرح للمسلمين ما 

بسم هللا الرحمن الرحيم .  يصلون إلى السعادة ، إنها سورة العصر التعليمات. أولئك الذين يتبعون هذه  يجب عليهم فعله
اِلَحاِت َوتََواَصْوا بِاْلَحِقِّ َوتََوا" ْنَساَن لَِفي ُخْسٍر ِإالَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ ْبِر َواْلعَْصِر إِنَّ اْْلِ  ".َصْوا ِبالصَّ
 

. البقية في الفائزون ن الذين يعملون الصالحات ويصبرون هم والمؤمن رية جمعاء في ضياع ما عدايقسم أن البش عز وجلهللا 
، إنه  على فعل الخيرمساعدة اآلخرين الخير ،  فعل ،القيام بذلك  لكن من الصعب على البشروإنها ليست طويلة ، . الخسران 

الشيطان ومن حولك ، فإنهم ،  لنفسا. بدًءا من  تمنع المرءل تظهرمن األشياء التي  الكثيرأمر صعب على الناس ألن هناك 
 . . يفعلون ما بوسعهم ْلضعاف إيمان الناس القيام باألعمال الصالحة، جميعًا يمنعون المرء من اْليمان 

 
. على كل حال فإن المؤمنين يحاولون وهي اْليمان إيمان أن يعلموا أن هللا أعطاهم نعمة عظيمة لذلك يجب على الذين عندهم 

. يحاولون القيام بذلك ، وعليهم  العبادات والقيام بكل األشياء التي يحبها هللا، تأدية الخير  فعل.  هللا وعمل الخيرإطاعة أوامر 

كل أنواع  الدنيا هناك ه. بما أنه في هذ أخرى يجب عليهم التحلي بالصبرمرة الرغم من قيامهم بكل هذا ، التحلي بالصبر على 

 . خيرا في الدنيا وفي اآلخرة  كونتنهايتهم س الصابرون.  جة إلى التحلي بالصبروالصعوبات ، فنحن بحا العذاب

ويفعلون بما يفعلونه مبالغ  وعلى نحألنهم يفكرون  الناس يهديو إيماننا يقو، يجميعاً يعيننا . هللا والهناءيصلون إلى السعادة س

 . هدي الناسي، و ذلك منيحفظنا . هللا  ر ألنفسهمفهو شر ومض جيدا. ما يفعلونه ليس إال شًرا ، حتى لو بدا ذلك وفقا آلرائهم 

 . من هللا التوفيقو

 الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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