
 

 

    

 عتقد أنھ من نفسك ولكن من هللاتال 
 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با: من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 الفائز هللا عبد شیخ ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد

 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني

 أعوذ با: من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم :

 اْألَْمَواِل َواْألَْوَالدِ  إِْعلَُموا أَنََّما اْلَحیَاةُ الدُّْنیَا لَِعٌب َولَْھٌو َوِزینَةٌ َوتَفَاُخٌر بَْینَكُْم َوتََكاثٌُر فِي

 . إختبار". ما ھذه؟ إنھا ْوَالدِ ِإْعلَُموا أَنََّما اْلَحیَاةُ الدُّْنیَا لَِعٌب َولَْھٌو َوِزینَةٌ َوتَفَاُخٌر بَْینَكُْم َوتََكاثٌُر ِفي اْألَْمَواِل َواْألَ " یقول لهللا عز وج

رجة أن الناس في نھایة لد یتطرفون". بعض الناس  كافعلت ذوفعلت ھذا  "ین فسھم قائلمعظم الناس یحاولون دائما رفع أن
. في والضحك لسخریة لموضوعا  ونصبحی. لذلك یغضبون منھم حالتھم ویضحكون علیھم في حین اآلخرین  ونالمطاف یر

 . قول ذلك بطریقة جیدةت. من األفضل أن  بعض األحیان تقوم بشيء قد تضطر إلى الحدیث عنھ

،  في ھذا العملهللا  وفقنا"  المرء أن یقول على،  . ومع ذلك ؟" أنت ال شيءنفسكیقولون "من تعتقد س، "فعلت ھذا"،  إذا قلت
على  ینقادر لما كنا،  إرادة هللاب. إذا لم یكن  سارت األمور بشكل جید الحمد :. بھذا وذاك وكنا قادرین على القیام  ساعدنا هللا

هللا لم یصل عون ، ولكن  . ھؤالء الناس یمكن أن یكونوا أفضل منك ھناك المالیین من الناس مثلكألن . " القیام بأي شيء
 . ھم علقوا حیث،  ، لم یتمكنوا من فعل أي شيء إلیھم

. یمكنك  جیدا ھذا لیس،  عتقد أنھ من نفسكا، إذا  كذلك . إن لم یكن هللا تذكر لو؟ كان جیدا الى خیر تحول  فعلتھل ما 
. عندما یتحدثون ھكذا . ھناك الكثیر من الناس  الحدیثما تبدأ بعندالناس سیضحك .  ما ترید بأنك عالیا بقدرالتفكیر في نفسك 

 لو لم یتكلموا .من األفضل . بالطبع  یستمرون بالكالم.  على الرجل بالضحك"، یبدأ الناس  كافعلت ذوفعلت ھذا  " ویقولون
 . أیضاجید . وھذا سیكون لألدب ، یجب أن یتكلموا وفقا  . أو إذا كان لھم أن یتكلمواین ھادئ لو بقوااألفضل  من

ي تال التربیة. المرشد الناس من یحصل علیھا ، المشایخ من  ایتلقونھ التربیة ه. وھذ في ھذه األمور مھم التربیة واألدب
. نحن بحاجة إلى التفكیر  أي استخدام آخر لھا. لیس  نفسھ تعظیمكفي تفقط  يھ ینالعادی ینمن الناس الدنیوی ایحصلون علیھ

 . اآلخرة ھذه الدنیا وفي نا فيفي أعمالین كون ناجحن وأن نستعیذ با: لكيفي هللا في كل لحظة 

،  . لذلك فلسا واحدا ویعیشون حیاة بائسة لم یبق معھم ، في وقت الحق ترى أنھ الملیاراتبالذین كانوا یلعبون  الناس.  باألمثلة ئالعالم مل
 ومن هللا التوفیق . . إن شاء هللا یزیدھا. هللا  حتى تستمر البركات اشاكر وكندائما هللا ذكر ا.  لك ه الدنیا ستبقىعتقد أن ھذتال 

	الفاتحة .
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