
 
 
 
 

 
  

 

 باب الخير
 

 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
 

 يدعو نبينا الكريم بهذا الدعاء
 

 اللهم ال تجعل الدنيا أكبر همنا وال مبلغ علمنا
 
هي مجرد وسيلة لفعل الخير.  الدنيا: الحياة في ه الدنيا . دعونا ال نعيش من أجل هذدعاء  ا". هذ غلنا الوحيدش تكون الدنيادع تاللهم ، ال  "

 .غايتك أو  كهدفتجعلها ! ال خلفها  تركضال 
 

 هذا. إذا فعلت الخير ، الحج ، الزكاة ، إلخ كوسيلة للخير ،  كلنبي صلى هللا عليه وسلم ، كهدفا ومرضاة،  عز وجل هللا اجعل مرضاة
! إذا كان األمر  منكالدنيا هرب ت -، فليس هناك جدوى  الدنيا ههذ ذلك ركضت خلفوبدال من . إذا لم يكن األمر كذلك ،  فضل لكاأل

ما تشاء ، ]لكن[ طالما أن . يمكنك أن تطلب هذه الدنيا بقدر  . كل شيء يحدث كما يريد هللاخلفك ركض ت الدنياخالف ذلك ، فإن هللا يجعل 
. اغتنم الفرصة. عندما يفتح الباب لك ،  ، ولكن من أجل هللا من أجل هذه الدنياشياء هللا ال يريد ذلك ، فال فائدة في طلبك. لذلك ، ال تفعل أ

من  استفد قدر اإلمكان. ادخله . عندما يفتح هللا عز وجل الباب لك ، ا وكن غير محتاج إليه الدنيا ه. اترك هذ . إنه من عند هللا جيد هذا
 . صلى هللا عليه وسلم النبي طريقة. ال تنسى   تنسى حقوقه. ال . ال تنسى هللا من هللا نعمة: إنه  هذا الباب

 
 تكون. منذ البداية ، دع نيتك  منهم والدنيا تهرب،  خلف هذه الدنيا" ، ]لكن[ ثم يركضون  ال ، ال نريد أي شيء بعض الناس يقولون "

. عندما يكون ن بعضهما البعض يكمال الدنيا واآلخرةهذه .  لكن الناس ال يدركون هذاو. هذا مهم ، هذه الدنيا كسب رضى هللا ، وليس 
آمل أن يتم منحنا مثل هذه الفرص. ن.  هللا ةرضامنيتك أن تفعل ذلك ل اجعلفقط  -ون قادًرا على مساعدة الناس أكثرلديك أشياء دنيوية ، تك

 . من هللا التوفيقو . هللا مفتوًحا أمامنا ، إن شاء هللا مرضاةيكون باب  نرجو أنحاجة إلى أي شخص ، بدون أن تكون 
 

 الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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