
 

 

    

 

 ال تستخدموا الدين لمنفعتكم

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

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

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

.  هللا في سبيل من فقط ولكن مادية مكاسب لتحقيق ذلك ونفعلي ال ، وشعوبهم صحابتهم أو األنبياء،  الناس نخدموي الذين األشخاص

 ". ذلكك هذا عرفت أن يجب.  آلخرةل ولكن للدنيا ليس عملنا.  منك اإلستفادة وال المال نريد ال" . "الصحيح الطريق لنريك جئنايقولون "

 نريد ال "يقولون شك في الناس قعي ال لكي ،الحقيقة  في.  القبيل هذا من شيء أي ونريدي ال ،ون الحقيقي ، هللا سبيل يظهرون الذين الناس

 ". لمنفعتنا هذا نفعل ناأنأحداً  يظن ال يجب ان.  هللا من نطلب أجرنا. ك أجراً من

 بحيث يمكنهم ، الدنيوية المنفعة لتحقيق للناس الصحيح الطريق حيتوضب تفكير هناك يكونال  أن يجب.  دائما كان كما نفسه دائما الحال

 النقاوة تلكو بالمنفعة الشخصية األمر يتعلق عندما األعمال دمرت ، ذلك خالف هألن.  كذلك كوني ال أن يجب المخلصين ريفكت.  مساعدتي

 وتصبح بدون فائدة . الدنيا هذه قذارةب ختلطت. تزول 

 فهذا ، رسوم لقاء ذلك تفعل كنت إذا ، دنيوية مكاسب تحقيقل تسعى كنت إذا.  ذلكك أن يكون يتطلبعز وجل  هللا أظهره الذي الطريق

 ةمباشر قلت إذا ولكن.  ختلفم هذا:  هكذا الناس يعاملك أن المحتمل ومن. بدون جدوى حتى  هو فعلهت الذي الشيء.  هللا نسيت أنك يعني

. المنفعة اجل من فقط سيكون.  هللا سبيل في يكون لن العمل هذا ، عندها"ذلك  على ردا لي رسوم دفع إلى حتاجاو ، العمل هذا أفعل أنا "

 : أيضا القبيل هذا من هو تعالىسبحانه و هللا يقوله ما

ين   لِّلَّ  أاَلَ  اْلَخاّلص   الد ّ  

 الدين ونستخدمي إنهم.  هذا من ينبثق أنيجب " هو هلل  الخالص والدين ، النقي " اآلية إن( 3: الزمر سورة) ." الخالص أال هلل الدين "

 . هللا شاءاإلخالص إن  عن فصلناي ال نرجو أن.  هذا من جميعا يحفظنا هللا.  الشيطان هيريد ما وهذا للمنفعة

 . الفاتحة
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