
 
 
 
 
 
  

 
 هلالج لج هللا لمرضاةاخدم 

 

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

  .الجمعیة في والخیر الصحبة طریقتنا. مدد الحقاني، ناظم محمد
 

یقول  ملسو هيلع هللا ىلص. نبینا الكریم نھاأكبر شرف. ال یوجد شيء أعظم م هلالج لجوأن یكونوا في الخدمة. عبودیة هللا  هلالج لجأعظم شرف للناس أن یؤمنوا با� 
 ،. تواضعھم ھو تواضع حقیقيواخدمنیل یسل ،بأفضل طریقة. لقد انضموا إلى اإلسالم بنیة خدمتھوا خدمأجدادنا إن خدمة اإلسالم شرف. 

المحتاجین  كانوا یدعمونھم. حتى عندما سمعوا عن، أینما كان ھناك مظلومون لیس زیفًا. لقد خدموا المسلمین قدر استطاعتھم وساعدوھم.
، فقد عرفوا أن وما ھو الخطأ الصحالمساعدة إلیھم. كانوا أناس أذكیاء. وألنھم عرفوا ما ھو  یرسلون كانوا، في جمیع أنحاء العالم

أنھ  هلالج لج هللا واشكرھم أعلى من ذلك. ، لم یروا أنفسلألمة. بسبب تواضعھم خدامالعبودیة ھي الشيء األكثر قبوًال. فكانوا یرون أنفسھم 
 أعطاھم ھذا الواجب.

. 
تقول إن لم ، القرآن أیضافي و هلالج لجھناك أحادیث لنبینا الكریم ھذه الخدمة لآلخرین. هللا سیعطي  ،قال إن لم تكن في الخدمة ملسو هيلع هللا ىلصنبینا الكریم 
ال  ،یطلبوا شیئًا نخدموا دون أ رى،سبیل هللا. وبھذه البشخدم في ستیحبھا هللا وو، سیرسل من بعدك أمة أخرى تحب هللا، فا� تؤِدّ خدمتك

المسلمین ، ینشرون خدمتھم للفقراء، . لكن أینما ذھبوا، فسیكون ذلك كثیًرامتعة ھذه الدنیاإذا طلبوا . هلالج لجهللا  ةرضامللتمتع بالدنیا بل ل
 والجمیع.

. 
كون ی"لقد قمت بھذه الخدمة. ماذا س یھا قبل القیام بشيء ما. یقولونیفكر الناس في الوقت الحاضر في الفوائد واألرباح التي سیحصلون عل

، . ال یفكرون في ذلك. بادئ ذي بدءخرة. ھل یوجد شيء أفضل من ھذا؟ ال یوجدیكون لك ثواب في اآلس. هلالج لج هللا أجرھا یعطیھ؟ "أجرھا
، فإنھم یعتقدون إذا لم یحصلوا على أي شيء سعیدًا ".كون أل ھافیلي یعتقدون "لقد قمت بھذه الخدمة. یجب أن یكون ھناك بعض الفوائد 

، كما فعل أجدادنا.  هلالج لجهللا  ةرضام، فعلینا أن نفعلھ لن أنفسھم من الثواب. ومھما فعلناأنھ ھباء. في حین أنھ خطأ. ال یستفیدون ویحرمو
، فلن كعطیك هللا عز وجل. وإذا لم یعطد ذلك ، قد یفي المنفعة الدنیویة. عندما تعتق یسل ،خرةعلینا أن نفكر في ثواب اآل ،هلالج لج هللا ةرضامل

 تخسر. ال تفكر بخالف ذلك.
. 

 الناس أكثر وأكثر، یھتم . مع مرور كل یوممضتالتي سنة  30-20 اآلن و بالفرق بین تفاجأ حیثفي قالب  أھل ھذا الزمان موضوعون
، علینا أن نفكر مثل كبار السن نعیش في زمن غریب. لذلك فعل. نحنكل عن مقابل شيء بال، ویطلبون باألشیاء المادیة والمال فقط

هللا ألف ضعف. لن  سیعطیك، وجیدة صافیة. ومن المؤكد أن أعمالنا ستكون مفیدة في ذلك الوقت. إذا كانت نیتك جدادناوأالصالحین 
 . ومن هللا التوفیق شاء هللا.هللا إن  ةرضاموفي اآلخرة. هللا یجعلنا ممن یخدمون ل في الدنیا ستنال األجرحاجة. بیتركك 

 
 الفاتحة .

 موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني
، زاویة أكبابا ، صالة الفجر 1443 صفر 9-2021/20- 27 

 


