
 

 

    

 هذه الحياة والعبادة

 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

إال ال إله  " . بمجرد القولا لتصبح مسلم كلمتان كافٌتان!  خلقنا بشكل مختلف لووٌل لنا ال، ألن ٌن مسلمهللا ، خلقنا  الحمد هلل

 . اآلخرةفً عمل فً هذه الدنٌا وتو ىسعت ألنأنت بحاجة  هما ترٌد أن تفعل، كل  . بعد ذلك أنت مسلمهللا دمحم رسول هللا " 

أٌضا  ٌعتبر عائلتكبواالعتناء  الدنٌا ههذ أعمال ، ولكن أٌضا جٌدهذا .  اآلن بعض الناس ٌرٌدون فقط العمل من أجل اآلخرة

 . أٌضا عبادة عظٌمة هذه نصالحو ومدحهم على أنهم،  عائلتكواإلعتناء ب، بالحالل . كسب لقمة العٌش  عبادة

فً أداء كبٌر ، لٌس هناك عناء الحقٌقة . فً  . هناك أشٌاء جمٌلة لنا الكثٌر من أبواب اآلخرة وجل، فتح هللا عز  بجانب هذا

دقٌقة إذا  خمسة عشر أكثر من. ال تأخذ هناك صالة الضحى ، وبعد ذلك  صالة اإلشراق صالة الفجر هناك. بعد  العبادة

 .ها كل صلٌتها

تهتم . ٌمكنك أن  فترات على هاكل وجلهللا عز  وزعها.  سٌكون من الجٌد إذا كنت قادرا على القٌام بذلكو تسبٌحهناك 

عبد طوال تت كأنب تعد.  فً حالة مستمرة من العبادة كبأن تعد،  . عندما ٌتم القٌام به معا كتآخربناء تقوم بالدنٌوٌة وبشؤونك 

 . ستكسب فً اآلخرةو الدنٌا هفً هذكسب ت. س حٌاتك

؟" مشكلتهم  لماذا تصلً كثٌرا " بالقول ٌستمرون. بعض الناس  تحمله همالناس ال ٌمكن على عبء ال ٌضع وجللذلك هللا عز 

ال  " إنهم ثم ٌقولونومن  هم أفضل منا "إن.  ذلك ونفعلٌ " . ٌفكرون وٌقولون ذلك وافعلٌأن  ونطٌعستٌال  مألنه ٌنأنهم حسود

تهم صال ونؤدي ٌنكون كسولن وأن الحذر منهم علٌنا أن ن.  هملنستمع ال أن  ٌجب. نحن أفضل منهم ".  ٌفعلون الصحٌح

 .وعبادتهم 

ال  " الصالة ٌقولب، ولكن عندما ٌتعلق األمر  ٌوم وٌفعل كل شًءال طوال ر حولهوتحت سٌطرة الشٌطان الذي ٌدابن آدم 

 كسوالتكن . ال  . هذا الكسل هو من الشٌطان صعب على الشخص ذلكوحتى  " نٌركعتبابدأ  " لتقو!"  أستطٌع أن أفعل ذلك

 األولٌاء والمؤمنٌن . صفات هذه،  مجتهدا اشخص، كن 

محاولة الوصول لرع ٌسالمرء . وكما أن ذه الدنٌا لفترة قصٌرة فً ه سنبقى" بما أننا نا كسب كلماآلخرة لا نجمعكلما  جهودهم "

عتبر تأخرى مرة ،  سنة مئةهذه الحٌاة ، حتى لو كان  وقت. مهما طال إنهم على هذا النحو ،  ما فً الوقت المناسب إلى مكان

؟" هؤالء ه الدنٌا فً هذ سنفعل ذاما "ٌقولون .  بالملل من سن مبكر ونشعرمن لٌس عندهم إٌمان ٌ .ة قصٌر ا. انهال شًء 

الحٌاة قصٌرة  ٌعتبر،  إٌمان لدٌهشخص .  . ٌنشأ هذا من الكفر هذا القبٌل ون منفعلٌ، وٌنتحرون ،  أنفسهم ٌضٌعونر افكال

 الفاتحة . ومن هللا التوفٌق . . إن شاء هللا منهمنا ٌجعلهللا .  لؤلمة امهما طال الزمن ، وٌبذل جهدا لٌكون مفٌدا لنفسه ومفٌد

 موالنا الشٌخ دمحم عادل الحقانً

الفجر، زاوٌة أكبابا ، صالة 1431 ربٌع األول 2012/7 -12- 7 


