
 
 
 
 
 
  
 

 تجارة بال خسارة
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 شیخدستور موالنا ال ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد

 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا . مدد ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني الفائز هللا عبد
 

 أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم
 

 َواْفعَلُوا اْلَخْیَر لَعَلَّكُْم تُْفِلُحونَ 
ویطلبون  اإلستفادةلیس للجمیع. عند القیام بشيء ما ، یبحث معظم الناس عن  فعل الخیر. ستكونون من الناجین. افعلوا الخیر هلالج لجقول هللا ی

من أجل الخیر  مبالمقابل. إذا فعلت اإیاھ ممن هللا فیعطیك تطلبوا الفائدةأن  یجبهلالج لج. هللا  لمرضاة الخیرأن تعملوا  یجبشیئًا في المقابل. لذلك 
، ھب ھباء. إذا فعلت ذلك لرضا هللالخیر لشخص ما لكنھ ال یستحق ذلك. الخیر ال یذ علتفھا. تقول إنك مندنیا ، فال قیمة لھا ، وال فائدة ال

 .ذھب ھباءً ی قدفھذا الخیر ال یذھب ھباء. وإذا كنت تفعل ذلك لمصلحة دنیویة ، 
 

 یفعلون الخیرهلالج لج هللا  أولیاءاإلنسان العادي الخیر لبعض الناس ، فإن  یفعل. عندما ال فعل الخیر لدى كل شخصمختلفة من  مراتبھناك 
یضعون مرضاة هللا فوق كل شيء. ورضا هللا هلالج لج. لجمیع ، بغض النظر عما إذا كانوا یستحقون ذلك أم ال. یحسنون ویطلبون مرضاة هللا ل

الخیر لھ "لقد ساعدت ھذا الشخص وفعلت  رضا اآلخرین ال یفید. یقول معظم الناسأكبر مصلحة للبشر. ال یوجد شيء أعظم من ھذا. هلالج لج 
 الشخصفعلت ھذا لرضا هللا. إن شاء هللا سیكون وسیلة للخیر لھذا  یقولون "هللا  أولیاءلكنھ ال یستحق ذلك". فقط الجھلة یقولون ذلك. 

 ".هلالج لجهللا  اوسأكسب رض
 

"لقد دعوتھ مرة لكنھ لم یدعوني  . عندما تقولاتكون ربحهلالج لج  . وحیث أنك عندما تتاجر مع هللالدنیا همعظم الناس یریدون التجارة في ھذ
، بل للتجارة. أنت تفعل شیئًا من هلالج لج "، ھذا لیس لرضا هللا  في المقابلمرة أخرى. لن أدعوه مرة أخرى "،" لقد ساعدتھ لكنھ لم یساعدني 

على المؤمنین أیًضا أن یعطیوا بالمجان. األنبیاء یعطوننا بالمجان. ال یطلبون أي شيء في المقابل. یجب  یعطینا. هللا بالمقابل أجل فائدة
في الدنیا  أنھ خسارةهللا". لن یخسروا أي شيء بعد ذلك. وما یبدو  ةرضامل "إني أفعل ذلك ایقولوعندما یعطون یجب أن  بدون مقابل .

. منك الخیرال یستحق  الشخصھذا على أفعالنا. ال تقل أبًدا أن  نندم. نرجو أال دائما یرزقنا فعل الخیربإذن هللا. هللا  اآلخرةیتضاعف في 
  . من هللا التوفیقو  .إیماننا یقوي ال مع عبد هللا. هللا، رتك عند هللا اج، لذلك فلتكن تهلالج لج هللا  ةرضاملذلك فعلت 
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