
 

 

    

	كنوز نعم هللا

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با: من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 الفائز هللا عبد شیخ ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد

 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني

.  نتھيیي ال ذال األجریعطي الكثیر من  ."خذ بقدر ما ترید" ویقول كنوز ال نھایة لھادیھ وجل لهللا عز  لطفھ .حرمنا من یال  عز وجلهللا 
 . بقدر ما تستطیع خذ.  مكان للتجارة الدنیا" ال  " ال تقل؟" األجر الكثیر من بماذا یمكننا أن نفعل  " توقف عن التفكیری المرءعقل 

 الصحابة تقال .الكریمیقول نبینا  "ایضالمؤذن یكتب لذان [للصالة] األمن یأتي إلى كل  أجر،  ذاناألالمؤذن  یرفعھناك أشیاء مثل "عندما 
هللا أكبر"  . عندما یقول "وقلتم مثلما یقول المؤذن  مإذا سمعت األجرنفس  ستنالون " . قال نبینا الكریم" نذااأل نرفعأن  أال نستطیع جمیعا "

تقولون نفس "  رسول هللاأشھد أن محمدا ا عندما یقول "الشيء ،  نفس	أشھد أن ال إلھ إال هللا " عندما یقول "، "هللا أكبر" واقولأیضا  مأنت
 مع المؤذن ". حي على الصالة " وتكملھا" في "ول ال ح " تتلواثم الشيء ، 

. أحیانا  تنفدس كنوزه. لیس ھناك خوف من أن  یعطي شخص واحد فقط ولیس غیرهوجل  هللا عزأن لذلك لیس ھناك شيء من ھذا القبیل 
: . أما بالنسبة  أعطى كل شيءنفد إذا یأن  یمكن). ولكن حتى كئنت في نھایة ذكاأویتوقف عقلك ( ثروة بعض الناس في العالمبتسمع 

كم قد أغنیاء أو ھناك من مھما كان ال یھم . عز وجل ھو الكریم ، هللا  على عكس الناس"خذ".  ویقول كنوز ال نھایة لھا، لدیھ  عز وجل
 . دون حدودب واعطیأن  ھم. ال یمكن إلى حد ما ھذامرة أخرى یكونوا كرماء ، 

ذان في األ یرفعالمؤذن . لك " األجرالمالیین من ھناك  –فعل ذلك ا.  لك الثوابمئات اآلالف من ھناك  –ھذا  افعل "وجل یقول هللا عز 
 . ، ونفس الشيء لك أجرھم ینال؟ المؤذن  شخص ھناك و خمسمائة الفشخص أ،مئة الف  ھل یوجد.  كرر بعدهت وأنت الكعبة

عن مشاكل البلد مع صدیقھ  المرء ، یتحدث ألذاناالمؤذن  بینما یرفع	ھم غافلون . ، إلى ھناك یذھبون، حتى أولئك الذین أھلنا ،  ومع ذلك
 األجر والثوابالكثیر من  أن تكسبهللا لك . قدر الثواب . في حین كان لدیك الكثیر من الفرص لكسب المالیین من  ریفكتفي ال یضیعأو 

ومن .  في الفندق یبقون!"  الفندق أكثر راحة " یقولون. حتى  لكعبةاإلى  ونذھبیبعض ال ال،  ترك ذلك جانباا.  على علم بذلك وأنت لست
 ." ذھبنا ألداء العمرة " ثم یقولون

 علىنفسك  عًود.  نت ھناك لمدة أسبوع أو عشرة أیام على أي حالأ. ھذا الشكل  قدر اإلمكان عندما تكون ھذه االمور تسیر على افعل
 ناوجد أینما. الدنیا في اآلخرة أكثر من  علینا أن نفكر.  ذاك. علینا أن نفكر دائما ھباألجر كسب الحسنات والفوز  علىنفسك  عًود.  ذلك

 ومن هللا التوفیق . . إن شاء هللا لنا جمیعا نصیب وقسمة بھذا هللا یجعل.  لقیام بذلكعلینا ا،  آلخرةفائدة ل

	الفاتحة .
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