
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 لسفھاءل مرزقك واال تعط

 
. 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
 

 ُ ْعُروفًاًما َواْرُزقُوُھْم فِیَھا َوالَُكْم قِیَاَوَال تُْؤتُوا السُّفََھاَء أَْمَوالَُكُم الَّتِي َجعََل �َّ  ْكُسوُھْم َوقُولُوا لَُھْم قَْوًال مَّ
 

بدالً من ذلك یجب أن یكونوا أمانة  "یقول هللا عز وجل  ."اللسفھاء. احتفظ بھعطي مالك وممتلكاتك ال تُ "هللا عز وجل  یقول
 .شيء آخر اإلنتباهأو  التصرفلكن و، ك. الكرم شيءذل في. یجب أن نكون حذرین هلالج لج ". ھذا رزق من عند هللالكم

 
ممتلكاتھ. ولكي بال یعرف كیف یتعامل معھا. یمكن ألقاربھ التعامل الذي  ،ر بضائع اآلخرینقدّ ھو الشخص الذي ال یُ ھ فیسال

، وإعطائھ الباقي ببطء وخطوة بخطوة. إذا عاد إلى رشده یمكنھم إعطائھ بقدر ما یحتاج .ا، یجب أن یحتفظوا بھتُھدرال 
 .، فیمكن إرجاعھا إلیھوحافظ على ممتلكاتھ

 
ال یخسر الناس بل یستفیدون. ، علینا أن نحافظ على أمر هللا عز وجل حتى صنف السفیھ. ومع ذلكأصبح معظم العالم من 

 یخدعونھمخرین اآللكن ولآلخرین.  ویعطوهعل ذلك" "ال نعرف كیف نف آخر الزمان. یقول الناس، نحن نعیش في أیضا
، والبعض اآلخر بدافع الحیلة. "أرید استخدامھ أن البعض یغش الناس بدافع الغباءبإخبارھم أنھم سیفعلون ذلك. في حین 

لما ، یجب أن تقول "ال یا أخي، لو كنت تعرف ذلك ".للقیام بمشروع أموالك استخدم دعنيوسأعیده بعد أن أحقق ربًحا. 
. یجب أال تصدقھ. یقول هللا عز وجل أن تكون حریًصا یجب أن تقول الشيء نفسھ للماكر ."احتجتني. اھتم بشؤونك الخاصة

 .وممتلكاتك بنفسك كرزقل إنتبھ. ال تعطیھ لھذا وذاك. هلالج لج رزق من عند هللالعلى نفسك واآلخرین. 
 

عھد نبینا الكریم حتى اآلن. ھذه اآلیة قابلة للتطبیق دائًما. كن  كثیًرا منذ وارتغیّ  حیث أن الناسعصر كذا نحن نعیش في ھ
 وتجارتك.ضمن عملك االكرم أو لتحقیق المزید من األرباح. اضمن نفسك. إظھار بحذرا. ال تستسلم لآلخرین 

 
". وكان ه، لكنھ لم یردّ یت ھذا المبلغ الكبیر لھذا الرجل"أعط تكونفي معظم األوقات كانوا یأتون إلى موالنا الشیخ ناظم ویش

". كان ھناك رجل ماكر أخذ تطلبھ اآلنمن البدایة. ال  تطلبھاآلن؟ كان یجب أن  تطلبھ"ھل  جیداً رد موالنا الشیخ ناظم 
ثم جاء مدیر البنك إلى موالنا الشیخ ناظم قائالً إن  .رجلین مختلین عقلیا كضامنین ألحد البنوك. حصل على المال من البنك

، فإن المشایخ ال ھذا النحو في معظم األحیان. لذلكیجیب على  كان؟ "لماذا لم تسألھ من قبل"ھذا الرجل فعل ذلك. قال 
 .بحث ثم البدء فیھفیجب علیك إجراء  ،. إذا كنت ترید أن تفعل شیئًا ماذلك أیًضا ونیرید

 
. الشخص الذي یعتقد أنھ یحصل على ربح بھذه الطریقة ال یكسب شیئًا. إنھ رزقاً حالالرزقنا هللا یحفظنا. هللا ی .یُعیننا هللا

 ومن هللا التوفیق. الفاتحة. .فھًمایعطي الناس عقًال و هلالج لج. هللا صلحنایُ  هلالج لجیخسر ویضع اآلخرین في الخسارة أیًضا. هللا 
 موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني
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