
 

 

    

 بني آدم ال یشبعون من الدنیا
 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

(عاد الشیخ محمد من رحلة إلى إندونیسیا ومالیزیا وسنغافورة هللا سره س قدالشیخ  موالنا النصیحة الى إخوان، وقدمنا  ، التقینا زرنا
ھكذا . ھذا ھو حال الدنیا . الحمد : ،  ھمیلعسالم ال. نحن سعداء بأننا رأیناھم وكنا قادرین على الحمد : ،  وسریالنكا). كنا جمیعا سعداء

لیس ھناك ، م نفسھ م. الناس ھ أمنا حواءسالم وعلیھ الجمیعا من آدم  خلقنا عز وجل. هللا  نفس الوضعب البشرأینما ذھبت ھي الدنیا . 
. معظم یركضون خلف الدنیا أكثر ، الناس آخر الزمان . اآلن یركض خلف الدنیا : الجمیع  مختلف وعرقھم، حتى لو كان لونھم  فرق

 على ھذا النحو .الناس 

. یسعون إلى السعادة ویسعون  للوصول إلى السعادة الحقیقیة ال یحصلون على ما یكفیھم. ال یكتفون منھا  خلف الدنیاعندما یذھب الناس 
:  . یقولون الفرح والسعادةھذا . هللا یعطي قلوبھم  الطریق الصحیح عنالناس  یبعد، ھذا  . ومع ذلكایجادھا  ھمن ال یمكن، ولكالراحة إلى 

 . لخدمة الناس الدنیا ھيألن  مفیدالن یكون وھذا ، ه الدنیا لو خلقنا لھذ شعرنا بالحزن". كنا ه الدنیا لھذ وجل هللا عزلم یخلقنا  "

 الدنیا، فإن عبدا : . إذا أصبحت  : عباداكون ن، أن  . واجبنا ھو خدمة هللالنخدمھا نحن ، ولیس  ناتخدمه الدنیا لھذ عز وجل هللاعطانا 
. ھذه ھي طبیعة الناس حتى لو ال فائدة من ذلك ،  خدمت الدنیا وأصبحت عبدا لھاإذا  ، كذلك . إن لم یكنلك ة كون خادمتخدمك وست

 . تماما بالعكس ، ولكن الناس یسیرون لناس الطریقلأظھر  ل. هللا عز وج اآلخر من العالمذھبت إلى الطرف 

تتأمل . ال  تصویتكب سیصطلح. أفضل واحد سیأتي ". تعتقد أن العالم  سنجري انتخابات " . یقولون في كل مكان وترى نفس الشيء ظرتن
. ألنك لست مع  العالم ھبط. لن تھتم حتى لو  لك مناسبا، سیصبح مكانا  العالم، وحتى لو لم یتم إصالح  على طریق هللا تسیر. في ذلك 

 . . ھذا ھو ملخص جمیع رحالتنا ، هللا ، ولكن مع خالق العالم ھذا العالم

من المسلمین قد  الكثیر، ولكن ترى  . یقولون إنھم على طریق هللا قلیل جدا ھمعدد،  ، في طریق هللا الناس الذین ھم على ھذا الطریق
 .للناس  وسیلة إلظھار الطریق الصحیح ھيھذا السبب الطریقة ل. الدنیا في  وغرقوانسوا طریق هللا 

 ستصلح. كیف  أوال وال أحد آخر نخاطب نفسنا. نحن  والتعلیم للتربیة نذھبنحن أیضا ،  عندما نذھب إلى الطرف اآلخر من العالم
. صلى هللا علیھ وسلم، ورسولنا الكریم ء ولیااألالشیخ ،  إكراما لموالنا اإن شاء هللا، یمكننا إصالحھ معا كلنااآلخرین دون إصالح نفسك؟ 

 ومن هللا التوفیق .  .٪1. سیكون كافیا للناس حتى لو كان ٪100. بالطبع ال أحد یمكن أن یكون تكرمھم ببطء عندما  النفس تربیةیتم 

	الفاتحة .
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