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 الیوم مقّسم الى ثالث
 

. الصالة والسالم على أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم. لسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھا
، صحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا، مدد یا ساداتي أرسول هللاسولنا محمد سید األولین واآلخرین. مدد یا ر

ریقتنا الصحبة والخیر في . طلشیخ عبد هللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدددستور موالنا ا
 .الجمعیة

 بسم هللا الرحمن الرحیم
 )11َمعَاًشا () َوَجعَْلنَا النََّھاَر 10َوَجعَْلنَا اللَّْیَل ِلبَاسًا (

 
ُ أَْحَسُن اْلَخاِلِقیَن"وجل خلق هللا عز  ، . لقد خلق هللا عز وجل كل شيءكل شيء بشكل جمیل للغایة. "فَتَبَاَرَك �َّ

 لإلنسان.األرض والسماء 
. 

دائما. لم یتوقف بعد أن خلقنا. یستمر في خلق أشیاء مختلفة جدیدة. ال  ، یخلقبالتأكید إن هللا عز وجل ھو الخالق
 مقابلمثل الصفر وھي ، . أذھاننا محدودة إلى حد ماذلكللغایة بالنسبة ل أذھاننا ضعیفة علمھ وقدرتھ.یمكن فھم 
ن في سالم. وإال فإن لكي نكو نسلّم. یجب أن التسلیم. اإلسالم ھو التسلیم علینایجب  وعلمھ. لذلك هلالج لجقدرة هللا 

، هلالج لجویخالفون هللا  بضعة أمورأنھم أساتذة وأطباء یتعلمون  مدعینویصدرون أحكاًما  أنھم شيء ماالذین یفكرون 
 ال شيء آخر. ،فإن عقولھم صفر

. 
. كل هلالج لج خدم الذین یطیعونھت. اللعیش فیھ ةمناسب الدنیا هخلق هللا عز وجل كل شيء على أنھ جمیل. وخلق ھذ

 .هلالج لجهللا  لمن ال یطیع جمیلفي اآلخرة أیضاً. ولكن ال شيء  ةكون جمیلست. وهلالج لج هللا معشيء جمیل ھنا لمن ھم 
. 

رزق. ال، لیحصلوا على رزقھملناس یكسب ال النھار هلالج لجكل شيء ولیستریح الناس. وجعل  ياللیل یغط هلالج لج جعل
. خلق هللا ضوءھناك  ،یعمل الناس أثناء النھارلكن في كثیر من األحیان، و. انھارو بالطبع ھناك من یعمل لیال

 عز وجل اللیل للراحة. والراحة لمدة ثماني ساعات.
. 

ثماني ساعات  ،عمل الناسیم هللا عز وجل الیوم إلى ثالثة أجزاء كل منھا ثماني ساعات. ثماني ساعات لقسّ 
طویل في الشتاء وقصیر في  لیریدون. اللیویفعلون ما  ابینھلكن الناس یخلطون وللعبادة وثماني ساعات للراحة. 
، حتى في الفراش ألكثر من ثماني ساعات وفقًا لذلك. عندما یمكث الناس وقتھم الصیف. یجب على الناس تنظیم

عندما یكفیھم  هلالج لجبحكمة هللا  ،، فھذا لیس جیًدا ألجسادھم. عندما ینامون أقل من ثماني ساعاتو لم یكونوا مرضىل
 التوازن.. لن یكسر هلالج لج هللا ةرضاملیكون 

. 
، ھناك حدود. وإذا ختلف. ومع ذلكم حالكل شخص  هلالج لجأعطى هللا عز وجل كل شخص قوة مختلفة. لقد أعطى 

جمیعا. یعیننا  هلالج لجصحتھم وعبادتھم أفضل. هللا ، ستكون حیاتھم ،، فسیكونون في راحة أكبرعلیھاالناس  حافظ
 .هللا التوفیق. الفاتحةومن  وما یرضیھ إن شاء هللا. هلالج لج نرجو أن نفعل ما یرینا هللا
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