
 

 

    

 اتبعوا اإلسالم ، وليس النفس

 سٌد دمحم رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم بسم ميحرلا نمحرلا هللا . وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 ، الداغستانً الفائز هللا عبد شٌخ ، مشاٌخنا ٌا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتً ٌا مدد ، هللا رسول ٌا مدد . واآلخرٌن األولٌن

 .الجمعٌة  فً والخٌر الصحبة طرٌقتنا .دستور  ، الحقانً ناظم دمحم شٌخ

 ٌأمر بهما بما نحب ولكن بلتزم ال نأن  ٌجب.  ، ودٌن هللا هللا أمر به الذي دٌنال. اإلسالم هو  دٌن اإلسالم علٌنا أن نتبع

"هذا هو قائلٌن الناس  وٌضلون،  هم، ومع ذلك فإنه ٌناسب لرأٌهم الخاص. أغلب الناس ٌنظرون إلى الدٌن وفقا  اإلسالم

 !" الطرٌق الصحٌح

،  الناراثنٌن وسبعون سٌدخلون  ،ثالثة وسبعون فرقة سٌكون هناك  " ٌقول نبٌنا الكرٌم . تخرجائل ص، الكثٌر من الف لذلك

 ٌتحدثمن الفصائل ألن الجمٌع  الكثٌرهناك ". السواد األعظم  "قال ؟" ه هذ ة"أي واحد سئل. " الجنة وستدخل ةواحد الناجٌة

 . فً الجحٌم وتكون نهاٌتهمهذا الطرٌق ب ٌضلون.  نفسهمطرٌق وفقا أل ونرسمٌ"، وه، "هذا ما أعتقد وفقا لرأٌهم الخاص

علٌنا أن .  ، باتباع الدٌن اإلسالمضبط نفسك باتباع ت علٌك أن،  . لذلك اإلسالم غٌر محبوبة فً تحبونهااألشٌاء التً ، بالطبع 

ما ٌرام فإنك  على لم تكن". إذا جٌد  ٌسل وأ جٌدهذا أٌضا  . ال ٌوجد شًء مثل " الدٌن كل ما ٌأمر بهحب وعلٌنا أن ن نُعجب

 . مر هللاأكما  ستسٌرحٌاتك كلها وتتبع ، فإنك س تدرٌجًبشكل ببطء و عودت نفسك، ولكن إذا  ستدمر

 ت، أوامر هللا تصبح طبٌعٌة ولٌس . بهذه الطرٌقة ذلك تركر إذاتصبح عادة سلكنها و،  حب هذا فً البداٌةتال  النفس، بالطبع 

إلى  وتصعد ٌنركعتب تبدأ شٌئا فشٌئاولكن  ."وصلً تعال  " بالنسبة لرجل ال ٌصلً عندما تقول. فمن الصعب جدا ة صعب

 التالٌة ؟لصالة اوقت  متى ٌحٌن " ٌقول ذلك. بعد  جمٌع الصلوات سٌقدم، ذلك  . قبل ان تعرف مع مرور الوقتركعات  أربع

 ". دعونً اصلً وارتاح

 .ما نتحدث عنه مثل هذا ،  . هناك على هذا الشخص دٌونصبح مثل ت،  صبح عبئات، الشخص الذي ٌصلً  ال ٌصلً عندما

، ٌفكر  بع هذا المسار، الذي ٌت الشخص الذي ٌصلً، ولكن طوال الٌوم الشخص الذي ال ٌصلً ذهن تبادر إلى تالصالة ال 

لم ؟ هل حان الوقت أو  سأصلً متى؟  نتهً الوقتٌ؟ متى س لصالةامتى ٌحٌن وقت  " ٌفكرون ٌبقون.  الصالة طوال الوقتب

 ؟ " ٌحن

ومن هللا  . إن شاء هللا أنفسنامن شرور أٌضا ٌعٌذنا  . هللا شاء هللا الدٌن إن أوامر ونتبعفً حب الدٌن  ناجحٌن ٌجعلناهللا 

 التوفٌق .

 الفاتحة .
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