
 
 
 
 
 
  

 
 وظیفتنا عبادة هللا

 
 سید محمد رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم .وبركاتھ  هللا ورحمة علیكم السالم

 الفائز هللا عبد شیخدستور موالنا ال ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین
 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا . مدد ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني

 
 بسم هللا الرحمن الرحیم أعوذ با� من الشیطان الرجیم

 لَعَلَّكُْم تُْفِلُحونَ یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا اْرَكعُوا َواْسُجُدوا َواْعبُُدوا َربَّكُْم َواْفعَلُوا اْلَخْیَر 

 
. الناس  فیكون ذلك سبباً للخیرهلالج لج هللا  ، نعبدبصالة الفجر  نایومنبدأ السبب لھذا .  ، وھذا واجبنا األول الخیرعمل نواجبنا أن نعبد هللا ، 

لدرجة  بال فائدةإنھم یعیشون  . أم ال ھھین حتى إذا كان بعضھم یغسل وجالذین یستیقظون دون القیام بأي من ھذا كثیرون ، لسنا متأكد
عبادة هللا  . نتیجة الھم لیس لھاعمأال فائدة لھم وهلالج لج. . إنھ مجرد ضرر للجمیع ألنھم ال یطیعون هللا  أنھم ال یفیدون أنفسھم وال اآلخرین

، فإنھا تصبح مفیدة ، وإال فستذھب  معًا ، سواء كانت عبادة أو عمل ام. عندما تقومون بھ قبل العمل ھي فرض علیناواجبنا األول ، 
لكن على األقل عندما تترك بقرة تخرج في حقل ما ، فھذا و.  . تماًما كما لو تركت بقرة تخرج في حقل ، ھكذا ستمر الحیاة الحیاة سدى

 ا .یفیدك ویمنحك خیراتھ

. اآلن تم رفع البركة ، وھم یزرعون آالف  في كل شيء ةنفعملھذا كانت ھناك بركة ویذكرون هللا في كل خطوة ، قدیما كان الناس 
. یمكنك أن بدون فائدة . هللا یرینا ھذا حتى ال نعیش  الھكتارات من الحقول بالجرارات ، لكنھا نعمة محدودة ولن تفید كثیًرا في النھایة

. لذلك فالواجب األول على الجمیع الصالة  اذ نفسك، فربما لن تتمكن من إنق ملككتتعایش مع القلیل وتنقذ نفسك ، ولكن إذا كان كل شيء 
، . فإن تخلوا عن الصالة  صالة الفجر قبل الذھاب إلى العملتأدیة . في الوقت الحاضر ، عندما یستیقظ الناس یمكنھم بسھولة  وطاعة هللا

.  في الدنیا واآلخرة بدون فائدةسیعیشون  . ةفي اآلخر تأدیتھا، فسیتعین علیھم  یصلوا في ھذه الدنیالكن إذا لم و.  قضاءھاوجب علیھم 
، وفي  الدنیا ه. بینما في ھذ بإیمان ، فسیتعین علیھم أن یصلوا الصلوات الفائتة أوالً ثم یذھبون إلى الجنة الدنیا هألنھم إذا غادروا ھذ

. یفعلون كل  الشیطان یعلم الناس الكسللكن و،  ویصليیتوضأ ان أن یغسل وجھھ ویدیھ بسھولة ، غضون خمس دقائق ، یمكن لإلنس
  . من هللا التوفیقو . ویثبتنا على ھذا الطریق إن شاء هللا یھدینا. هللا  شيء ولكن عندما یتعلق األمر بالعبادة یصبحون كسالى

 
 الفاتحة .
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