
 
 
 
 

 
  

 

 تقدير هللا
 

 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
 

. في الوقت الحاضر ، يشعر الناس بالقلق حيال حياتهم الدنيوية  مع هللا محظوظون وآمنون بإذن هللا هم . أولئك الذين فهللا وال تخكن مع 
 ... " وغادر ذاك! جاء هذا أوه  . " . هو الرزاق ، هللا عز وجل . كل شيء في يد هللا وهللا اآلخرة وينسونيحدث هذا أو ذاك ، س كأنه

، ، حياته ، عدد أنفاسه رزقه -اإلنسانكل شيء على هللا  وزع. لقد  وجل عز . المالك الوحيد لكل شيء هو هللاللقلق ال داعي.  ناسقلق الي
 . يأكله ، وكل شيء آخراء الذي سيشربه ، الخبز الذي سالم

 

 َوُكلُّ َشْيٍء ِعنَدهُ بِِمْقَدارٍ 
 

 هناك مقدار .لكل شيء  ". َوُكلُّ َشْيٍء ِعنَدهُ بِِمْقدَارٍ " 
 

هللا لك ، ]أشياء[  قدره. ال يمكنك أن تفعل أكثر من ذلك ، مما يعني أنه ال يمكنك تجاوز ما قد  ، وهذا كل شيء لمقدارتأكل وتشرب وفقًا 
 . لذلك عندما يحين الوقت ، ال يمكن للمرء أن يضع لقمة في فمه -لمك إذا أردت . دع العالم كله يكون عا والهواء الذي تتنفسه رزقكمثل 

إيمانه قوي ،  من. تجعلك تنحني أو  مسكت الرياح. ال تدع  . كن مثل الجبال . ال تدع شيئًا يزعجك كن مع هللا ، حتى يكون إيمانك قويًا
 . الباقي غير مهم طالما يتم حفظ أوامر هللا ، . يصبح كل شيء سهالً  لنسبة إليه بإذن هللابا -الجبل  يشبه

 
.  في الدنيا واآلخرة، ألن إيماننا هو الذي ينقذنا ،  امهم قي ليساالب -أهم شيء في الحياة  ويمان هاإل!  يمانباإل يباركناهللا  !يحفظنا هللا 
 . من هللا التوفيقو.  . فليكن في قلوبنا ، إن شاء هللا نا نكون مع هللاودع

 
 الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني

، زاوية أكبابا ، صالة الفجر4014 شعبان 4-2019/81- 23 


