
 
 
 
 

 
  

 

 أعظم ثراء
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 الفائز هللا عبد شيخ ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني
 

)ألمانيا وهولندا والسويد وسويسرا وفرنسا(. كان لدينا محادثة مناسبة مع أتباعنا وأولئك الذين يتساءلون كانت مباركة الحمد هلل ، رحلتنا 

. القول بأن اآلخرين أفضل  أن يدرك قيمة هذه األشياء للمرء. من األفضل  ير لكل شيءهللا الجمال ، الخجعل .  . الحمد هلل عن من نحن

. إذا لم ة ذلك فة قيممعر عليناقيمة ، ولكننا  اعطانا ما له.  . لقد أنعم هللا علينا . لدينا األفضل منا ، وأن لديهم أشياء أفضل ، ليس ذكيا

 مثل العشب . ويغادر هذه الدنيا. هذا الرجل مثل العشب ،  ، فلن يكون هناك استخدام ]له[ في هذه األشياء المرءيقدرها 

. يجب أن نكون في حالة من  عظيم لشكر هللا فض رزقه .بغض النظر عن مكان وجوده ، يجب عليه أن يزيد من شكره حتى يزيد هللا له 

. أينما يكون المرء ، أينما كنت ، شكر دائم ! أولئك الذين يحبهم هللا هم الذين في حالة ة عظيم ه نعمة. هذ في جميع األوقات الشكر الدائم

.  ال يمتلكون القدرة على التنفس من. حتى بين أغنى العالم  حتى لو كنت في أسوأ الظروف ، فإن قدرتك على التنفس هي سبب لشكر هللا

 . يأكلونهما ، وال يستفيدون مخاصة آلة  عبريتنفسون 

لكن أولئك الذين يعملون في سبيل هللا و! هناك أناس سافروا حول العالم ،  نعمة هللا ، هذا هو أعظم ثراءبالشيء المهم هو االعتراف 

رحمة .  أيًضا ينحتى هؤالء الناس مبارك ،حتى لو كان قليل ، يباركهم هللا  ال ،؟  قليل ، هل سيوقفون خدمتهم همعدد . ]فقط[ ألن قليلون

 . . ال توجد رحمة في األماكن التي يوجد فيها غير المؤمنينتنزل . وإال فإن رحمة هللا ال  هللا تنزل عليهم

 ينسون. كما قلنا ، فإن الغالبية  على هذا الطريقأن يكونوا أيضاً  أوالدهميتمنون معون حسب وسائلهم الخاصة ، وهؤالء الناس ، يجت

. إذا كان  كون على طريق هللا هو أعظم شرفت. أن  لإلحراج داعي. ال  ، أو ألنهم محرجون أمام اآلخرين الدنيا هبسبب انشغالهم في هذ

ن نفسه لعدم وجوده على . يجب على المرء أن يخجل مقيامه بأعمال سيئة ج من نفسه أثناء احر، فيجب أن يشعر باإل حرجليالمرء 

! نرجو من هللا  ال يوجد شيء نخجل منه في هذا -، شرف  هذه نعمةعلى هذا الطريق كون تأن  الكريم صلى هللا عليه وسلم . اطريق نبين

 ومن هللا التوفيق . .  أن يميزوا الخير من الشر همالذكاء ، بحيث أينما يكون الناس ، إن شاء هللا يمكن يرزقنا. هللا  أن يمنحنا أفكاًرا جيدة

 الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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