
 
 
 
 

 
  

 

 عالم المصلحة الشخصية
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 الفائز هللا عبد شيخ ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني
 

. إذا كان لديهم مثل هذا العمل الدنيوي ، فإنهم يبرمون اتفاقية وفقا من أهل الدنيا ، يصبحون  الى اآلخرينعندما يريد الناس شيئًا يذهبون 
يريد حقه أو ربما ال  اآلخر المنفعة ،عالم هو . العالم  في كل قضية المبدأ. بالطبع ، يحتفظ اإلنسان بنفس  شؤونهم يعرفون.  لمصلحتهم

 . يكون من حقه ، ولكن إذا كان سيساعد ، فهو يتوقع شيئًا في المقابل
 

من أجل ولكن إذا كانت نية المرء جيدة ، .  . فقط عدد قليل من الناس يفهمون هذا هللا يطلب مرضاةالشخص الذي يعمل في سبيل هللا ، 
أهل ،  للدنيا. لذلك ، إذا كانت نيتك  كال الجانبينيحجب ثم ومن فهم هذا ،  . بعض الناس يسيئون من اآلخر فقط دعاءهللا ، يتلقى المرء 

،  صادقةتكون نيتك   ، فستحافظ على قلبك بثبات ،من أجل هللا دعاء. ولكن ، إذا طلبت بدالً من ذلك  ، فستتفق مع الناس الدنيويين الدنيا

  .خطأكهذا  -"  ذهبت من أجله ، لكنه لم يحدث "إال إذا ذهبت وقلت في وقت الحق . و يدةك بطريقة جورأم]و[ بناًء على ذلك ستتم 

 
، ]و[  ومرضاته. بعد أن يستلموا كل شيء ، ينسون هللا نفسهم يتصرفون من مركز  ، . يتصرفون من رغباتهم هذا تفهمعقول الناس ال 

. جميعهم  . هذه المسألة واضحة وضوح الشمس هللا بحسب نيتهم هميعطي . لذلك بدالً من ذلك يعتقدون أن كل شيء قد حدث بسبب عملهم
 ". لم يحدث " ]أو[ "هذا  حدث كون الحقاً من أن "تثم يشومن يفكرون بأنفسهم ،  - وأمثالهمالتجار ، السياسيون  -

 
 . ، إن شاء هللا هذه الدنيا واآلخرةي ف نيتنا صافية. هللا يجعل  . بحسب نيتك ، يعطيك هللا لذلك وفقاإذا كانت النية صادقة ، يعطيك هللا 

 . من هللا التوفيقو
 

 الفاتحة .
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