
 
 
 
 

 
  

 

 اختبار المرض
 

 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
 

إنه  ،للناس ويمكن أن يصيب أي شخص  إمتحان. المرض هو أيًضا  الحمد هللقد مر ، هذا االمتحان  أن. الحمد هلل  هلل شكرالالحمد هلل و
 . والشفاء ايضا الصحة  أنه رزقنا هلالج لج. الحمد هلل  هللا فهو نعمة يأتي من عندما  ، كل وال شيء غير ذلك هلالج لجنعمة من هللا  إنه. هلالج لجقدر هللا 

 
، المؤمنين استطعنا ان نستعيد صحتنا اإلخوان واألخوات  دعاءومن خالل ، شفاء دعاء ال. هو الدعاء وشفاءصحة أعظم هللا أن  ةحكممن 

العفو  علينا أن نطلبالدعاء أنه عندما نقوم ب. يقول  يقول إن أعظم نعمة هي العافية ملسو هيلع هللا ىلص نبينا الكريم. تزيد النعم  الشكرب . هلالج لجكل الشكر هلل 

. لقد منحنا هللا مثل هذه النعمة ولكن الناس ما ويشكرون يعرفون أهمية هذه النعمة  مرضشعرون بال. أولئك الذين يمرضون أو ي والعافية
وعبادته طوال حياتنا ، فلن نكون قادرين  هلالج لجشكر هللا ب قمناوغير مدركين. حتى بالنسبة ألصغر نعمة في أجسادنا ، إذا  غير شاكرينزالوا 

  .على هذه النعمة لشكره درجة صفر ب يكون شكرناعلى شكره بما فيه الكفاية ، 
 

، وبفضل عظمته أنعم  الشأن. هللا عظيم " نعمالألنه بالشكر تزيد خذ وانتبه واشكر فقط " يقول  ال ينظر إلى ذلك ،، هللا كريم ومع ذلك ، 
. أولئك الذين يفعلون هذا يستحقون الجحيم ، ويعصونه ، يعارضون هللا وغير مدركين غير شاكرين، وما زال الناس مثل هذه النعمعلينا ب

ال و يعيننا ويعفو عنا ،هللا .  هلالج لجهللا  يعصونما زال الكفر في ذروته وهم  اإلمتحانات ،حتى مع كل هذه  . وال يوجد شيء آخر يمكننا قوله
 .  كل أنواع الشر إذا لم يتوبوا ونتلقيالناس س هؤالء.  نكون من هؤالء

 
. نرجو  إن شاء هللايعيننا . هللا عليهم هللا  أنعمهان ويعرفون النعم التي ووشاكر نحامدولكنهم ، والحمد هلل ، المسلمون هادئون وصامتون 

. المؤمن دائما في الخير يقول نبينا  إن شاء هللا اإلمتحانفي  نرسبنرجو أال  . دائما إن شاء هللا ، هذا هو أهم شيءأن نكون مع الحق 
.  هم أجرهميعندما يمرضون ويشكرون هللا يعط . عندما يمرضون فهذا مفيد لهم وعندما ال يكونون كذلك فهذا مفيد لهم أيًضا ،ملسو هيلع هللا ىلصالكريم 

 .  قد أعطوا منزلة الشهيدلشهداء ، فهم  ألوبئةهذه ا بسببأن الذين يموتون  ملسو هيلع هللا ىلصا الكريم حتى لو ماتوا ، يقول نبين
 

هذا العالم كله  نمتلكوكونوا يأولئك الذين يعارضون هللا ، حتى لو لم ي . الخير نتجدو، كونوا مع هللا وسلمؤمنين كل الخير اهللا قد وهب 
.  أولئك الذين ال يفيدون أنفسهم ال يمكن أن يفيدوا اآلخرين ، ما هو إال ضرر ألنفسهم.  وال قيمة له ينفعهمفقط بل عشرة أضعافه ، فال 

 هللا يجعل. ة مهمالالنهاية هي  ،هم الفائزون  مع هللا من همفي النهاية .  هلالج لج، كونوا مع هللا  وافي كل مكان ولكن ال تحزن همشرنرى أن 
 . من هللا التوفيقو . نهايتنا جيدة إن شاء هللا

 

 .الفاتحة 
 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني

، زاوية أكبابا ، صالة الفجر1442 األخرى جمادى 2-2021/19- 1 


