
 

    

 

 ال تكن خادماً للدنيا

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد 

الفائز الداغستاني ، شيخ محمد األولين واآلخرين . مدد يا رسول هللا ، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد يا مشايخنا ، شيخ عبد هللا 

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

 أن هو الناس وعلموا األنبياء جميع قاله ما.  جدوى دون ولكن الدنيا أبلغوا أهل األنبياء جميع. الجميل  الطريق هذا نع يضلنا ال هللا

 أننا جئنا يعتقدون ، أيديهمب يمسكون أنهم من الرغم على.  أبدالم يستمعوا  ،(مدهش ألمر إنه) هللا سبحان ، الناس ذلك ومع. ة مهم اآلخرة

 .الدنيا  لتمجيد ،الدنيا  لتشريف الحياة هذه إلى

تصلح  بحيث هللا مع تكون أن عليك.  اآلخرة هو مهم هو ما. وترحل  تركهاست ،منه  فائدة ال هذا:  تريد ما بقدر الدنيا تعظيم يمكنك،  ال

 من العكس على واكان إذا. لهم  خادما الدنيا جعلسي هللا فإن ، هللا ويخافون هللا مع الناس طالما أن.  منها جدوى ال الدنيا فإن وإال ، تكآخر

 .يجعلهم خدما للدنيا  ،وأرادوا الدنيا  هللا واترك ذلك

 يوم كل ساعات بضع للنزهة للخروج الكلب عليهم أخذ.  الكالب المعاصرين يربون الناس ، جدد أشخاص على اآلن:  كثيرا ذلك نرى

 فإن ، الكلب تترك إذا حين في.  الطريقة بنفس خدما للدنيا أصبحوا لقد! الدنيا  في لكالبل خدما الناس أصبح لذلك.  المنزل في ويخدمونه

 تتعلق به. له كثيرة أشياء تفعلو اكرمته إذا ولكن.  شيء أي يريد ال العادي كلبال. لخدمته  حاجة هناك ليس. سيسير خلفك لوحده  الكلب

 .للدنيا  خادما جعلكت.  الطريقة بنفس الدنيا.  للكلب خادما يجعلك أنه هللا حكمة إنها

 هذا في جميعا ناجعلي هللا. ك أمر يتبع شيء كل هللايجعل  ، هللا مع كنت إذا. ودعها تقوم بكل ما تحتاج إليه  ، كتخدم اجعلها ،دعها تتبعك 

 لعقولهم وفقا ألنفسهم ا  طريق اتخذوا فقد ثمومن .  يفهمون ال الناس ألن.  هللا شاء إن نفهم قد.  هذا فهم على قادرين جعلنايو الطريق

ومن هللا  . هللا شاء إن الصحيح الطريق عن حيدناي ال هللا.  لنا هللا الذي أظهره طريقال لم يكن إذا منه جدوى ال هذا ويسيرون عليه .
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