
 

 

  

 ال تقع في الغفلة

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم

 الفائز هللا عبد شيخ ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني

.  كون في خطريضل ويفي أي لحظة و الغفلةقع في ييمكن أن ه . يجب على المسلم أن يكون يقظا ألنيُقال ال تقع في الغفلة 

 .سيكون قد اضاع وقته عبثا ،  خطراليقع في  لمحتى لو 

 عدنا، الغفلة . وبسبب  كنا متجهين اين. أخذنا منعطفا خاطئا وأدركنا فيما بعد  الليلة الماضية عدناغفلة عندما الفي  وقعنالقد 

يضلون .  في بعض األحيان يتم تدميرهم تماما الغفلة، عندما يقع الناس في حالة من  . كما قلنا الطريق اهذالى ووصلنا قليال 

 آخر إلى طريق اتجهواسيقعون في طرق سيئة. إذا وأن يكلف الناس إيمانهم  همن شأنذا هالهاوية. و ون فيسقطوي عن الطريق

 ونهدروسي مرتاحينغير  ونكوني،  الكثير من األلم ونعانسي، إلى الوراء  وعادوافي وقت الحق  وادركوا ذلك الغفلةبسبب 

إلى  يعودونو امنه فائدةأشياء ال  يفعلون. لذلك الناس الذين  ليس حياتهم ولكن ممتلكاتهم -وقتهم ومالهم  سينفقون.  عبثا موقته

 . من أجل ال شيء وسيهلكون. سيحرمون من الفضائل األجر والثواب من الكثير من  ونيحرممرة أخرى س الطريق

نظر ي، ويجب أن  أخذ درسا من كل شيءي، يجب أن  على قيد الحياة طالما أنهأن يكون دائما حذرا  المرء، يجب على  لذلك

 واكونيقيمة المكان الذي هم فيه و ويعرفوا، وا وصلوالى أين . يجب أن ينظر الناس إلى أين هم ذاهبون  كل شيء بعناية الى

أتساءل عما إذا كان هذا  " تعتقدوا. ال نه ع وا. ال تحيد . هذا هو الطريق الصحيحطريقكم طريق صلب .  على الطريق ينثابت

. ال تحيد عن  مشرقالنبينا الكريم  طريقجميل وعلى ال طريق هللاعلى  أنت.  عن الطريق وتضل وتقع في الغفلة؟"  جيد أم ال

 .الغفلة . ال تقع في الطريق هذا 

في لحظة  المرء، أي شيء يمكن أن يصيب  . كما قلنا . هللا يحمينا إن شاء هللايحفظنا من الغفلة ، هللا كل ما في األمر هذا 

  من هللا التوفيق .و . يحفظنا. هللا ويوقعه في الغفلة  ثانية واحدةواحدة أو 

 الفاتحة .
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