
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 هلالج لجالشكر في معرفة هللا 

 

. الصالة والسالم على أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمالسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ. 
هللا، مدد یا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا، رسولنا محمد سید األولین واآلخرین. مدد یا رسول 

دستور موالنا الشیخ عبد هللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدد. طریقتنا الصحبة والخیر في 
 الجمعیة.

 

 بسم هللا الرحمن الرحیم
َماَواِت َوَما فِي اْألَْرِض  ا فِي السَّ َر لَُكم مَّ  َوَسخَّ

 

، لتستخدمھا أنت. إنھ لشرف لمنفعتكیقول هللا عز وجل أن كل المخلوقات في السماء واألرض ُخلقت 
یسیروا  لكيالدنیا ھذه جمیع احتیاجاتھم في  یةغطتعظیم. لقد خلق هللا عز وجل كل شيء لمنفعة البشریة و

 .هللا عز وجل طریقفي 
 

أصغر األمراض أو أي شيء  یعاني حتى من لمرءا، عندما یكون الحقیقة. في هلالج لج هللا نِعمیستحیل حصر 
النِعم  تقدیرب، فإنھم یبذلون جھدًا ھائالً وینفقون الكثیر من المال في محاولة عالجھ. یبدأ الناس في جسده

. إنھم ال یفكرون أبدًا في ما خلقھ هللا عز نر الناس وال یفكروقدّ ، ال یُ بعد ذلك. لكن في الظروف العادیة
 .فائدتناووجل لمصلحتنا 

 

هللا عز  تعرف عندما. هلالج لج . والشكر في معرفتھعلیھا. علینا أن نشكر ال تُعد وال تُحصىهللا عز وجل  نِعم
أي فائدة. حتى لو تجلب لك لن  النِعمكفر حینھا. ھذه ت فأنت ،هلالج لج تشكره. إذا لم هلالج لجتحمده وتشكره  ،وجل

شكر. حفظنا عدم الفي النھایة. وستنال عقابك على  علیھا سیُحاسبك، فإن هللا عز وجل لجسدكالنفع جلبت 
 .هللا

 

. ینفقون الكثیر من المال األمور، ال أحد یستطیع فعل أي شيء حتى بأصغر . كما قلناعظیمة نعمةھذه 
ذلك جمیعًا. انھا لنا جمیعا. الملیارات من عز وجل والكثیر من الطاقة على شيء ضئیل. لقد منحنا هللا 

، فلن یتمكن ذا فكر الناس فقط في القیام بذلك. إكلھم رزقھمی. هللا عز وجل الدنیا هي ھذالناس یعیشون ف
 الِنعم، فإن ھذه إن الناس سیموتون من الجوع. لذلك، فأبدًا. إذا كان في أیدي اإلنسان من تجاوزه اإلنسان

. ال یستطیع ویشربوه ي باسم أولئك الذین یجب أن یأكلوهھ للشربماء كل و لألكل لقمةكبیرة. كل  نِعمھي 
 .اآلخرون أكلھ

 

في كل شيء.  ةواضح اإنھ ،. إن عظمة هللا عز وجل تظھر في كل شيءغبي وجاحد اإلنسان حقًا كافر،إن 
اآلن  الشكر. ألنھ یرزفنا هلالج لجهللا . جمیعا یماناإلیرزقنا  هلالج لج . هللان یرونومؤمناللكن ور ال یرون ذلك اّ فالكُ 

 هلالج لجحفظنا. هللا ی ، هللاولیس الشكر. لذلك ،، ھناك الكثیر من الكفرالدنیا هفي الوقت الذي نعیش فیھ في ھذ
ومن هللا  .الشیطانیدعنا ننخدع بعن الطریق الصحیح وال  ال یضلنا هلالج لجهللا . ملسو هيلع هللا ىلص محمد یحفظنا ویحفظ أمة

 التوفیق. الفاتحة.
 موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني

 1443 شوال 13 /2022 أیار 14
 زاویة أكبابا، صالة الفجر

www.hakkani.org 


