
 
 
 
 

 
  

 

 حب هذه الدنيا
 

 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
 

 ا، فإن هذ اآلخرة. إذا تحولوا نحو  ومكان لالختبار بالء دار الدنيا، وأيًضا ألن  الدنيا هدائًما ، ألنهم يفكرون في هذمشاكل يواجه الناس 
؟" في الواقع ، أظهر لنا هللا عز  عيش حياة أفضلنكيف يمكننا أن  فكرون في أشياء مثل ". ينشغل الناس بأشياء أخرى ، ي تالشىي البالء

 . وجل طريق السعادة والسالم
 

. يعملون من أجل مصلحتهم ، ولكن كلما زاد نضالهم ، زاد  بصرف النظر عن هذا ، فإن هؤالء الناس يكافحون من أجل فوائدهم الدنيوية
المؤمن  " . يقول هللا عز وجل للغاية ، وهذا من الشيطان أن تكون أناني. "األنانية" تعني  كذلك تزداد. األنانية  المزيد استياءهم وطلبوا

يساعده ، بحيث يحصل وس.  المرء ]له[ ما يتمناه لنفسه يتمنى. ك حب نفستكما  أخاك". أن تكون مؤمنًا هو أن تحب  المؤمن أخو
 . الشخص على نفس الشيء

 
يحتاج إلى مرض البشر ، و. هذا  هو من األنانيةالكالم هذا  –"!  ! ال أهتم باآلخرين على اإلطالق سأفعل كل شيء " تقولولكن أن 

. بدالً من ذلك ، يطالبون بالتنافس ، وعدم إعطاء  . لكنهم ال يعلمون هذا . بهذه الطريقة يجد الشخص ، وكذلك المجتمع ، السالم تدريب
 .ال يفكرون إال في مصلحتهم  "! دع العالم ينهار! إنهم ال يزعجونني " . يقول الناسفوضى تبدأ ال هكذافرصة لآلخرين ، 

 
. هللا يحب المعطي هللا عز وجل ، وهو  يعطي.  آلخرين إن شاء هللالأتمنى أن يفعل الناس الخير ألنفسهم و! هللا يهدي الناس أعاننا هللا ! 

ان ! نرجو  البعض ون بعضهميحبالذين من هللا يجعلنا .   يحب أولئك الذين يحبون إخوانهم وغيرهم. هللا أولئك الذين يساعدون اآلخرين
 . من هللا التوفيقو . ، إن شاء هللا يستحقون رضاه نكون ممن

 
 الفاتحة .
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