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 ال تُدخل بیتك في التجارة
 
. الصالة والسالم على أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم. لسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھا
، صحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا، مدد یا ساداتي أهللاسولنا محمد سید األولین واآلخرین. مدد یا رسول ر

ریقتنا الصحبة والخیر في . طلشیخ عبد هللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدددستور موالنا ا
 .الجمعیة

 
 ونیقول األتراكأبناء وبیت. ھذه الدنیا ھي أن یكون لك زوج/ زوجة صالحین، یقول إن السعادة في ملسو هيلع هللا ىلص نبینا الكریم 

عندما یكون للناس هلالج لج. ن هللا رة. امتالك منزل ھو شيء جید. إنھا نعمة كبیرة مخدنیا واإلیمان لآللل السكنأن 
ومع ذلك، بعض الناس . فیھ، یمكنھم العیش یفعلون أشیاء أخرىو كانوا یعملونحتى لو  .فیھ ینسترون، فإنھم منزل
غش الناس أكثر. یحدث شيء ویبیع الناس كل ما لدیھم من أجل كسب المال. بالتأكید الشیطان ی آخر الزمان، ... إنھ

 لمزید، یفقدون منازلھم.في محاولة لكسب ا
. 

فیھ مع عائالتھم. یجب  الذي ینسترونمكان اللكن یجب أال یقتربوا أبدًا من و. یربحون ویخسرون، الناس یتاجرون
التجارة وكسب المال عن طریق بیعھ. "ارتفعت أسعار الذھب، انخفضت أسعار الصرف، سنشتري أال یفكروا في 

أحیانًا  .ذلك ویرتكبوا خطأ. كثیر من الناس یرتكبون ھذا الخطأب ال یفكرواأن  یجبأجنبیة ونحقق أرباًحا". عمالت 
فیھ  تنستر، المكان الذي بیتكترب من یطلق علیھ اآلن خط أحمر. ال تق ،یسألون وأحیانًا ال یسألون. ھذا ھو الحد

 التجارة. یمكنك كل ما في األمر. ھذا ھعلی فظاأن تحعلیك. یجب  هلالج لجنعمة من هللا إنھ أنت وأطفالك. ال تلمسھ. 
 .وال تضع أطفالك في بؤس الطرقات، لكن ال تترك نفسك في أشیاء أخرى. ستربح أو تخسرب
. 

التي تخدع الناس من األشیاء  الكثیرالبورصة وأسعار الصرف كل یوم. ھناك  ترتفع، آخر الزمان، كما قلنافي 
ركوا في منازلھم وتُ  خسروا". لقد ري ثالثة أو خمسة منازل بدالً منھ"سأبیع منزلي اآلن وأشت وتجعلھم یفكرون

 .هلالج لج في عبادة هللا ،حضرة هللا في إطمع ،شيءب تطمع لیس جیدًا. إن كنت الطمع. یجب أن ننتبھ إلى ھذا. الطرقات
. 

ل جید. ال المرء البرغل أیًضا. إنھ مث، یفقد زرُ األأثناء ذھابھ إلى دمیاط للحصول على  ،ھناك مثل عربي وتركي
والدراسة في الجامعات وال  بالتعلم، كانوا یعرفون. لكنھم اآلن یقومون الجمیع اآلن ما ھي دمیاط. من قبلیعرف 

كان  .ینمو ھناك في مصر. أشھر أنواع األرز في العالم ةدمیاط. دمیاط ھي مدین، ناھیك عن ایعرفون أین تقع قونی
برغل وغیره  إیجاد، لم یكن بإمكانك دائًما كما اآلن، لم یكن األمر األرز ھناك. من قبل إیجادمن المستحیل عدم 
رز لذیذ أكثر. أرید أن أل"أنا ذاھب إلى دمیاط إلحضار أرز. ا رض على رجل البرغل. لكنھ قالمن المؤن. لذلك عُ 

لم یجد أرًزا في تلك السنة. عاد وأراد أن یحصل على البرغل حتى ال  ،هلالج لجهللا  ة". ذھب إلى ھناك وبحكمآكل أرز
 .دون أي شيءبرك یجوع. لكنھم باعوا البرغل أیًضا. لقد تُ 

. 
الناس اآلن. إنھم یبیعون منازلھم ویستثمرون في مكان ما من أجل شراء خمسة أو عشرة  حال ل جید علىھذا مث

نظر عن مدى رغبتك في القیام . بغض الاألمر ، انتبھ إلى ھذامنزل وال مكان لإلقامة. لذلكال یخسرمنازل أخرى. 
 .حفظنا هللا طماعا،تكن  التجارة. ھذا ھو الحد. ال فيمنزلك  بذلك، أخرجھ من عقلك. احذر من إدخال
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 ستأجرون. ولكن عندمامُ آلخرة أیضا. الُمستأجرون ل ومنفعةأن البیت ھو السعادة في الدنیا  ملسو هيلع هللا ىلصنصیحة نبینا الكریم 
ً یُترك شخص یمتلك منزالً   السیئةصفات الحفظنا هللا من هللا ی، تحدث لھ جمیع أنواع الكوارث. حفظنا هللا. مشردا

 ومن هللا التوفیق. . كل واحد منایعین إن شاء هللا. هللا  نفوسناوطمع 
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