
 
 
 
 

 
  

 

 مسبب األسباب
 

 سولنار على السالمو 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
 

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم

عُوهُ بَٰها   ٰنى فَادا اُء الاُحسا َمَٓ َسا ٰ اْلا  َوّلِٰله

نا من يحمتهللا  عند :ائدتنالف اكل يوم سنة. إنه اوتالوتهسماء الحسنى فادعوه بها ". هللا عز وجل له تسعة وتسعون اسما " هلل األ

 ها.تسير أعمال اإلنسان حسب الخطة. إذا لم تتمكن من حفظها ، فيمكنك قراءت الدنيا هنار الجحيم ، وفي هذ

 ، وإذا تم ذلك ،وميًا ية واحدة مر كلها تهافي تسبيحاتنا يتم تالوة بعض األسماء كل يوم. من الجيد تالوتها كل يوم. يتم تالو

عطي هذا ا، من يبصأيضاً االسم األعظم. إنه سر وال يعرفه إال من عنده ن عز وجلمن الفوائد للقارئ. وهلل  الكثيرهناك ف

ك اء. ال يمكنشيبها لمن بحكمة هللا يهإلى اإلنسان. و تصل يعرفه ، هذه النعمةس له بالبحث ، ولكن من شاء هللا هجدتال  السر.

 سأله أن يسأل نفسه.تألن السؤال خلقه هللا ، فال معنى أن . لماذا؟ وتسألهالتدخل في عمل هللا 

وأعلى  مقامعلى أصاحب  ة ،. هو صاحب البالغمن كيًف الكيف ال يُقال له كيفعن هللا عز وجل عليه السالم قال سيدنا علي 

ا. ال نيعطينا ويأمر ،وب منا . المطليريدهللا لماذا. هللا عز وجل يفعل ما يشاء وكما سأل هللا أيًضا ، فال يُ  اعلم. "لماذا" خلقه

اوزت  ، إذا تج سمح هللاال هألن، فعله . افعل كل ما تستطيع وال تعنينا. عقلك له حدود  تتدخلوا في األشياء التي ال فائدة منها

 .وإيذائكضررك لوسيختفي العقل. سيكون  تحترقتلك الحدود ، س

فسيعطيك  ،ذا أرادها دها ، إ. إذا كانت هناك أشياء أخرى تريللقيام بها،  القد أوضح لنا هللا عز وجل أشياء ستفيدنا. أخبرنا عنه

فهذا هو  ،ذا المسار هر على إياها. إذا كان ال يريد ذلك ، فلن يحدث. إذا كنت تريد شيئًا ما ، وإذا كان هناك مسار ، فتابع السي

ا ال يمكنن . يشاءالهللا عز وجل يعلم حدود الناس. يعرف الحدود ، ويعطي شيئًا لمن يشاء ، وال يعطيه لمن  المطلوب فعله.

لكثير ها. هناك ابلقيام التدخل في عمله. لذلك يجب على المؤمن أن يعرف األشياء التي يجب القيام بها واألشياء التي ال يجب ا

تاج أن حدوده. يحوالمؤمن معرفة أدبه يجب على لكن وو لهم وبقدر ما يريدون ، من الجهلة الذين يستطيعون الكالم كما يحل

، األدبنا نلتزم بلك دعوه هللا. لذتجاه هللا عز وجل. إنها من أهم األمور تجاهو أهم شيء. إنه مهم بين الناس ويعرف أن األدب 

تنا. ينا حسب ني يعطكلها ، وهللادعونا ننوي فعلها  ا.نطبق وننفذ قدر اإلمكان األشياء التي أمرنا بفعلهووباألخالق الحميدة 

 ل ذلك ، فاللم تفع فعل ذلك ، فال بأس ؛ لكن إذا لم تستطع ، فعندئٍذ حتى لو تعستطاعلى هذا األساس. إذا  سيعطينا األجر

أن ال يقلق بشولها ،  . إنه ذو فضل ال نهاية له ، وكنوز ال نهايةاألجر والثوابيمنحك  عز وجل سيزال بسبب نيتك ، فإن هللا

 الفاتحة . . ن هللا التوفيقمو واألمراض. الكوارثفتنة آخر الزمان ومن من حفظنا هللا ياإليمان والقوة. يرزقنا . هللا المؤننفاد 

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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