
 

 

    

 عباده المؤمنينهللا ال يظلم 

 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

حتى مع ذلك اإلسالم هو الدٌن الذي .  العقل والخٌال على أي حال تفوقه ت. عظم هللاعظمة  أن ٌصف لناكان قادرا على  فقط نبٌنا الكرٌم

 . ، والكافر غٌر راض جٌدا قدرته. المسلم راض ألن هللا ٌصف طرٌقة  أفضلبٌصف صفات هللا 

.  اإلنسان مثل، شًء  3 ٌصفون هللا وكأنه رجل دٌنهم ألنه ال ٌمكن أن ٌكون هناك شًء من هذا القبٌل وا. معظمهم ترك خسروا دٌنهم

معظمهم ٌتركون دٌنهم ،  . لذلكحتى أو سبب  الذكاء، هذا ال ٌتناسب مع  . أوال وقبل كل شًء أي عالقة على اإلطالق لٌس لدٌه !حاشا 

 .كفار  ونصبحوٌ وذاك. مثل هذا  عن دٌن آخر وٌبحثون

، ها ٌفعل التً ولكن صفاته واألشٌاء ذاته. ال ٌرون  عظمة هللا وقدرته فً كل دقٌقةكل مؤمن ٌرى  . للناس قدرته عز وجل هللاأظهر 

على فعل  ٌنقادر ونكونسٌ هلالعالم كله للعمل معا  اجتمعخارج )الثلوج(. لو ال الطقس فً. على سبٌل المثال اآلن  إلى اإلٌمان وٌأتون

. ٌفعل كل شًء،  الثلوج واذا اراد ٌنزلالمطر،  واذا اراد ٌنزل،  جفافه أراد هللا ٌجعل اذا.  فعل أي شًء ونستطٌعٌال ؟  مثل هذا الشًء

نا !" دعونا نرى ما اذا كان ٌمكن لٌس هناك ما هو فوقنا " ونوٌقول الى ذلك ماوون عن التكنولوجٌا اآلن ٌتحدثالقادر المقتدر .  وهو

 .ا ف أو واحد من كل عشرة آالف من هذحتى واحد فً األل وافعلٌأن  ونستطٌعٌال  م، ولكنه ! ناهٌك عن كل هذا فعل ذلكب اإلستمرار

.  عظمة هللافً وجه بوسوسة ؟ ال تأتً  لماذا نقول هذا لعبده المؤمن أن ٌتحمل .ما ٌمكن ب . وقد أمر مؤمنال عبده ٌظلمهللا أكبر وهللا ال 

فً  وٌبقونعلى ما ٌرام "،  ، ال أنه لٌس . ال بأسجٌدا  لٌس، ال جٌد إنه  " ٌنقائلبالوضوء ون ؤمن الشٌطان. ٌبد والوسوسةهللا ٌغفر 

 قل تك 3صال أد  .  العبادة ئك بعٌدا عن. الشٌطان ٌفعل ذلك إلبقاة بوالصع بهذه. لٌس  ال بأسوفعل ذلك مرة واحدة ا.  الوضوء لمدة ساعة

 واخرج . صل  ،  بسم هللا

. الصغٌرة نظر إلى األشٌاء ٌال .  فقط على نٌتك القائم كهللا أٌضا عمل ٌقبل ." على ما ٌرام لٌس إنه، ال  ال بأس ، " التفكٌر ى فًال تبق

 ال ٌكن. التً قمت بتأدٌتها والعمل الصالح لهذه العبادة األجر  أضعاف3 ٌعطً  هتعظم مقابل عبدتهلقد أرحم الراحمٌن . هو  وجلهللا عز 

ٌحملون "  أكثرولٌكن ، فلٌكن أفضل  ال 3 "ٌقولون . فً وقت الحق معظم الناس  عظمة هللا وال تتوافق مع الشٌطان مقابلقلق  عندك أي

 . ذلك أٌضا ونفعلٌومن ثم ال  أنفسهم حمل

،  ، عظٌم . هللا غفور ، من الشٌطان ولٌس من هللا وهذا ، كما قلنا هم وسوسة .عظم الناس لدٌ. م أنفسكم واعذبت. ال  ذلك كثٌرابال تتدخلوا 

 . . هللا ٌتقبل ذلككل ما فً األمر هذا ،  صالتك ك على الفور وتأدٌتوضوؤ، ٌجب إجراء  . فقط حتى ٌطاع أمره عبادتنالوال ٌحتاج 

 ومن هللا التوفٌق .

 الفاتحة .
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