
 
 
 
 
 
  

 
 للعبادة هلالج لجخلقنا هللا 

 

 سید محمد رسولنا على والسالم الصالة. أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم. وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 ناظم محمد شیخ الداغستاني، الفائز هللا عبد شیخ مشایخنا، یا مدد هللا، رسول أصحاب ساداتي یا مدد هللا، رسول یا مدد. واآلخرین األولین

 .الجمعیة في والخیر الصحبة طریقتنا. دستور الحقاني،
 

، تحترق تمسك بھفي آخر الزمان. من الصعب الحفاظ على الدین. عندما ت "القابض على الجمركعلى دینھ  " القابضیقول ملسو هيلع هللا ىلص نبینا الكریم 
، كل نتركھ. یجب أن نؤدي كل سنةال أن  یجب، ب. مھما كان ما یمكننا القیام بھھذا الوقت ھو وقت صع .، تفقد الدینھیدیك. عندما تترك

ولكن عندما ، فھذا خطأ. یقوم الناس بأشیاء أكثر صعوبة. . إذا قلنا "إنھ صعب، ال یمكننا القیام بھ" وتركناهیمكننا القیام بھب وفرض اجو
یفعلون أشیاء أكثر صعوبة بكثیر من العبادة وألغراض غیر مجدیة. لیس  ھم یقولون إنھم ال یستطیعون تأدیتھا.، فإنیتعلق األمر بالعبادة

، ادةولكن عندما یتعلق األمر بالعب، للخروج. األشیاء التي یفعلونھا أصعب بكثیر من العبادة. نفسھملكسب لقمة العیش ولكن للترفیھ عن 
 .وقت. لدیھم وقت لكل شيء ما عدا العبادةإن األمر صعب أو أنھ لیس لدیھم فإنھم یتركونھا. یقولون 

 
إنھ شيء یجب على أي شخص عادي االحتفاظ بھ. إنھ أھم شيء في الحیاة. لقد خلقنا هللا عز وجل للعبادة ال ألمور أخرى. لیس من أجل 

"َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ  یقول هللا عز وجللماذا لم تؤد عبادتك.  هلالج لجلماذا لم تصبح رئیًسا. یسألك هللا  هلالج لجصبح رئیًسا أو مدیًرا. لن یسألك هللا تأن 
نَس إِالَّ ِلیَْعبُُدوِن" الحالل عبادة،  ، كسب لقمة العیش عبادة، الزواجهلالج لجواجب الناس والجن الوحید ھو العبادة. عندما تكون مع هللا  .َواْإلِ

أي شيء ، كن عندما تترك عبادتك ألنھا صعبةلوفكل شيء عبادة.  ،هلالج لج هللا ةرضاماالعتناء باألوالد عبادة وتربیتھم عبادة. عندما یكون ل
 .لنفسكعبادة. كل شيء محسوب  على أنھال یُحسب تقوم بھ 

 
ناس في ھذا الوقت ھي أكثر . العبادة التي یؤدیھا الكان معتبركلما ، كلما زادت قیمتھ، األمر صعب. ولكن كلما زادت صعوبة األمر، لذلك

لذلك. أعطى هللا عز وجل فرصة كبیرة  الثوابثواب. ھناك الكثیر من ال، فقد زاد ت علیھ في الماضيأصعب مما كان تإذا كانقیمة. 
ف اآلخرون أكثر حرًصا. أحیانًا ال یعریجب أن یكونوا  أھل الطریقة،.صعوبة ، ھناك ربح أكثر أیًضا. هللا یجعل عبادتنا مستمرةالللناس. ب

عن  یضلناال  عز وجل ، فھم ال یبدون أي أھمیة لھا. یجب أن ننتبھ بقدر ما نستطیع. یجب أن ننتبھ إلیھا كثیًرا. هللالشریعة. أو إذا علموا
 . هللا التوفیقومن   .حبًا للعبادةهللا یرزقنا جمیعًا حبًا لھذه الطریقة والطریق الصحیح. 

 
 الفاتحة .
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