
 
 
 
 

 
  

 

 بشرى للمؤمنين
 

 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
 

 . . بسم هللا الرحمن الرحيم أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم
 

: كل شيء يحدث يسلًمون هلل إن شاء هللا ، بشرى لجميع عباد هللا ، أولئك الذين " بشروا وال تنفروا ".  يقول النبي صلى هللا عليه وسلم
ثم يستفيد اإلنسان ، وإال مهما فعل ، أو كم هو عظيم في تقدير الناس ، إن لم ومن ،  في سبيله. كل ما نقوم به يجب أن يتم  هللا بمشيئة

 . يكن ألهل هللا ، ال فائدة من عمله
 

على الذين لم  اصعبسيكون من هللا مرتاحون ، ولكن  امتحان. أولئك الذين فهموا أن هذا إمتحانه . ال يوجد أحد لن يتم الدنيا دار بالء 
 . إلى هذا اإلدراك يصلوا

 
. أخبرنا ال يستوون ". ال ،  هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون " لرحمن الرحيم ، قال هللا عز وجلفي القرآن الكريم ، بسم هللا ا

. يؤمنوا به . أولئك الذين لديهم إيمان يجب أن  النبي صلى هللا عليه وسلمهللا كل شيء في القرآن ، من زمن آدم عليه السالم حتى زمن 
ما يقولونه ، فعندئذ ال وفعل . إذا لم يكن كذلك ، وإذا اتبع المرء الكافرين  إيمانو بتسليمأولئك الذين يؤمنون ويتصرفون  ان يرتاحيمكن 

.  هللا قدرهكل ما ب. علينا أن نقبل  أن كل شيء من عند هللاب نسلمنحن  . أيًضا والدهأبًدا ، ولن يرتاح منزله وأ يرتاحيمكن للمرء أن 
 . هللا فيما يتعلق بكل شيء آخرنتوكل على أوامر هللا ، ثم  نؤديس

 
. في خضم هذه الموجة ، يخضع المسلمون لهذا األمر ويزعجون  يقودون الناس اآلن في أي اتجاه يرغبون ويحكمونهم وأعوانهالشيطان 

.  ". قالها هللا مرتينفإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا  . "يسر هناك  العسر، وعد هللا عز وجل أنه بعد  الحقيقة. في  م أيًضاأنفسه

 . للمسلمين وللمؤمنين بشرىكن ت. فل ستحدث أشياء جميلة ، يسر. بالتأكيد سيكون هناك يسر هناك  عسربعد أي 

. طالما  يماناإل، أجمل شيء هو  الدنيا ه. في هذ . هللا يرزقنا اإليمان الحقيقي أيضا ، حتى تجدوا الراحة : كونوا معه . هللا معناال تخافوا 
 . من هللا التوفيقو.  . هللا يجعل إيماننا قويا هناك حاجة ألي شيء لديك إيمان ، ليس

 
 الفاتحة .
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