
 

 

    

 اإلنسان ال یفعل شيء من دون مقابل
 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

. انھم  شیئا في المقابل یریدون، بالتأكید ما ھو جید لك  ا یحاولون فعل. إذا كانو ، یتوقع الناس فائدة من بعضھم البعض	ذه الدنیافي ھ
 علیك ان یك أن تفعل ذلك أیضا"، أو "لذلك عل قدمت لك خدمة " ینیتوقعون شیئا في المقابل قائل.  بطرق عدیدة المقابلیریدون شیئا في 

مساعدتھم  علیك.  أن تكون على استعداد وفقا لذلك علیك،  شیئا من شخص ما تطلبأن  اردت. علیك أن تساندني ". لذلك إذا  ينساعدت
 . ما یریدون ئھمأیضا أو إعطا

 ، هللا عز . لذلك . ھذه ھي طبیعة اإلنسانیأخذون وال یساعدون ، ون عطیوال  واأخذی. الناس یریدون أن ه الدنیا بالنسبة لھذھذا ھو الحال 
األذكیاء .  من هللا یطلبونمن اآلخرین بل  یطلبون. ال  اآلخرین شكریطلب  الذكي الالبعض.  مبعضھل یفتعلون المشاكلیجعل الناس  وجل

 .ھم ھكذا 

"ماذا ترید؟  ر) قائالیكبلأمامھ (اإلسكندر ا وقفو(دیوجین من سینوب). جاء شخص  عاش في العصور القدیمة طریفكان ھناك فیلسوف 
لقي ظاللك وال أریدك أن تعطي تال . الخاصة بي أشعة الشمس  قف خارج"  قال األنھ كان ذكی. " أفعل شیئا لك دعني. ك ساعدایمكن أن 

،  تتبع أفكاره، س . ألنھ في مقابل طلبك ، إذا كنت ال تحتاج إلى أي شيء من أي شخص ألمر جید إذا كنت مثل ذلكإنھ . " أي شيء آخر
أشیاء ال أو  اإلنسانطبیعة مع ناسب یتال ھو  ھمعظم الوقت ما یریدون. وا األشیاء التي یرید القیام بھبتساعده ، أو س تحدث كما یریدتس

 تناديمن أي شخص أو  تطلب خدمة. یجب أن ال  من هللاویطلبوا المزید هللا على  یتوكلواالبشر أن  ب علىیجھذا السبب ل. ھا هللا یرید
فعل ھذا ولم  " ینقائل ونزعجنالسیاسیین وی یركضون نحو. ألن الجمیع ا الزمن ، الناس في ھذ ذا مطلوب أكثر لھؤالء الناسھ.  اآلخرین

 	. حتى لو كانوا یرغبون في ذلك وافعلیأن  ھم". البشر ال یمكن یفعل ذلك

 ال یرضي العباد إال رب العباد

. راضین جعل الناس ییمكن أن سواه . ال أحد راضین جعل الناس ییمكن أن  عز وجلهللا  فقط".  ال یرضي العباد إال رب العباد " یقال
 .راضین الناس  واجعلیأن  ھمما زالوا ال یمكنلكن و ارادواالقوى العظمى إذا  رؤوساء واأن یكون ھمیمكن
 خلفھناك والى ھنا و ستركض من،  . إذا لم یكن كذلك ھذا تفعل إذا مرتاحاتكون . س هللا تنسى، وال  إلى هللا عد،  هللا على وكلت،  لذلك
.  أكثر من ذلكعطیك سی. ضعف هللا ألف سیعطیك ، وجل بھذا القدر  هللا عز ستركض نحو! إذا كنت  . ما المدى الذي سیكونوذاك ھذا 
 ومن هللا التوفیق .  . ھذه النصیحة إن شاء هللا تطبیقفي  ننجحجعلنا جمیعا یهللا 

	الفاتحة .
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