
 

 

    

	مرضاة هللالى  ىإسع

 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

ِ ھَُو َخْیًرا َوأَْعَظَم أَْجرً  ْن َخْیٍر تَِجدُوهُ ِعندَ ا=َّ ُموا ِألَنفُِسكُم ّمِ  َوَما تُقَدِّ

 عنده تجدس، نفسك ل ھي تقدمذالخیر ال أیا كان "ل وج قال هللا عز".  كم من خیر تجدوه عند هللا ھو خیرا وأعظم أجرتقدموا ألنفس ماو" 
 ". وثوابا وأعظمهللا أفضل 

، یحتاج المرء أن یتوجھ إلى أینما  . حتى في المسائل الدنیویة یكمن الربح ھنا. قبل الدنیا مسلم یحتاج القیام بكل شيء لآلخرة ال، المؤمن 
،  أن یفعل كل شيء من أجل هللا المرءیجب على  أن یبحث این یجد الخیر .المرء  یجب على.  على ھذا الطریقویستمر  رضا هللاكان 

  ویتبعھ. عن رضا هللایبحث المرء إلى  على.  ، أو شؤون األطفال ، أو المسائل العائلیة ، أو المسائل الدنیویةللمنفعة الشخصیة سواء 

 یبتعدون. ویرجع ذلك إلى أن الناس ة أو سیئ دةجیت ما إذا كاندون النظر  ھافائدة عندما یجدونالعلى یقفزون الناس في الوقت الحاضر 
. الناس  ألنانیةا یتعلمون . الناس في الوقت الحاضر ، وال یرونھا جیدة األنانیة سیئة یُقال، الناس  أنانیةمنع . اإلسالم ی عن اإلسالم

 ". منفعتيتكون أذھب أینما "س یفكرون

.  الناس فعل كل شيء من أجل هللایجب على .  هللا ھم عنبعدیمن هللا أو یقربھم شيء سھذا الالناس بحاجة إلى الحذر والتفكیر ما إذا كان 
 تإذا كان " . یجب أن یقولوا هللا موجودة في ھذا العمل مرضاةما إذا كانت  علیھم اإلنتباه، لنفسھم كان ھناك شيء یبدو جیدا  لوحتى 

ما  لكلویكتب لك أعماال جیدة  یعطیك الثواب، فإن هللا ال یزال  ". عندما یكون ھذا ھو الحالنفعل كن لن ت. إن لم  سنفعل ذلكة موجود
 علینا أن نربي نفسنا ..  الحذر علینا.  تفعلھ

یطلق علیھ .  علینا أن نكون حذرین من ھذه المسألة.  بعون". والناس یت على ذلك مجانا واحصلھذا  اشتري " اآلن اإلعالن في كل مكان
،  بعمل نظیف قم،  . أعطني منتجا نظیفا شيء جید أنھا. بمعنى 	اإزالتھ ت. ذھبوا بعیدا جدا في بعض الحاالت ولكن أشكر هللا تم الترویج

! ال یا أخي ". ال تعطیني ھذا  ، أعطیك ذلك معھ ھذا اشتریت إذا " لقا. یُ  إلى أي شيء آخر. لسنا بحاجة  ال أرید أي شيء آخر منكو
 . . ال نرید أي شيء آخر منكیرضى عنك . هللا  . أعطني منتجك النظیف تخدعني

هللا ال إن شاء .  مع اإلخالص كةتُقام بالبرا ھ. دعو لقیام بأعمال جیدةایكفي .  . المسألة الحقیقیة ھي أن تحدث أشیاء جیدة ھذه ھي القضیة
  ومن هللا التوفیق . .هللا یرضى عنا .  في اآلخرة نلقى الخیر. إن شاء هللا نعیش حیاة جیدة في عالم جید حتى  یرید الناس أي شيء آخر

	الفاتحة .
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