
 من حٌث ال ٌحتسب

. أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم بسم ميحرلا نمحرلا هللا . الصالة والسالم على رسولنا دمحم  السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته

سٌد األولٌن واآلخرٌن . مدد ٌا رسول هللا ، مدد ٌا ساداتً أصحاب رسول هللا ، مدد ٌا مشاٌخنا ، شٌخ عبد هللا الفائز 

 الداغستانً ، شٌخ دمحم ناظم الحقانً ، دستور . طرٌقتنا الصحبة والخٌر فً الجمعٌة .

هو  هللا. للبشر  حاجةب لٌس عز وجل هللا. منهم  طلبات لدٌه ولٌس همل حاجةب لٌس. لٌعبدونه  الناس عز وجل هللا خلق

 . العبادة فً خرألذلك ال تت.  الناس خلق الذي

 هو الجمٌع الذي ٌرزق. سبحانه وتعالى  هللا هو الرزاق. " آخر شًء أي والطعام  منكم ٌرٌد ال هللا "ٌقول هللا عز وجل 

لهم  هللا وٌوفر األوقات أسوأ فً حتى باهلل المؤمنون ٌثقون.  اإلٌمان وضعفهم  رزقهم فً شك لدٌهم الذٌن أولئك.  هللا

 . كٌساعد وهللا هللا مع كن.  شخص أي إلى ٌحتاج وال شًء كل على قادر وتعالى سبحانه هو عز وجل هللا. رزقهم 

 المقتدرو قادر هللا.  هللا ٌد فً أٌضا وهذا. زمن الفتنة  اهذ.  األوقات هذه فً مشاكل هناك بالطبع. هذا هو آخر الزمان 

كرم هللا  علً سٌدنا. كرم هللا وجهه  علً سٌدنا قصة مثل تماما.  أبدا ال تحتسب حٌث من األبواب لك وٌفتح شًء كل على

 . علً سٌدنا قال"  هلقتلت رجال الفقر كان لو . " الفقر من ا  كثٌر ٌعانً كان. وضع صعب  فًوجهه 

معه  فاوضٌت وكان هناك جمل ٌبٌع شخص.  ما شًء لشراء السوق إلى ذهب علً سٌدنا ، هللا من حكمة إنها ، ٌومذات 

 ابتعد.  الجملأخذ  علً سٌدنا ." لً تدفع أن ٌمكنك تبٌعه ماوعند خذه"  ، البائع قال".  المال لدي لٌس : " قال. لبٌعه اٌاه 

 ثم.  جدا مربحة التجارة هذه وكانت". نعم: "قالو" ؟الثمن  بهذا[ الجمل] تبٌع هل " الرجلسأله .  آخر رجل وجاء ، قلٌال

 ". هللا من لك هذه هدٌة(. السالم علٌه) جبرٌل أنا " ،قال  البائعو آخر رجللل دفعلل رجع

 ، هللا فً عندما تثق.  كبٌرة أبواب ٌفتح عز وجل هللا.  صغٌر مثال هذا

ٌْثُ  ِمنْ  َوٌَْرُزْقهُ "   " ٌَْحتَِسبُ  الَ  َح

 ، ٌفتح بابال. ٌقلقون  دعهم. ال ٌؤمنون أن ٌفكروا  الذٌن الناس دع. صلبة  تهوبابه دعام ، باهلل إٌماننا حٌث أن شكرا  هلل

 . ومن هللا التوفٌق . أحد إلى حاجةب ٌجعلناوال  ، جمٌعا لنا الخٌر أبواب فتحٌ هللا.  إٌمان الذٌن لدٌهم لناسل ،هلل  شكرا

 الفاتحة .

 موالنا الشٌخ دمحم عادل الحقانً
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