
 
 
 
 

 
  

 

 اإلحسان
 

 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
 

" ما هو مرحلة أعلى ". عندما سئل  وحسان هاإل.  هناك إيمان ، ]ولكن أيضا[ هناك إحسان " يقول صلى هللا عليه وسلمالكريم نبينا 
 حبيب هلل،. أنت عبد يراك ، أن  تهبحاجة إلى معرفأنت ما يراك ". هذا  فإنه،  فإن لن تكن تراهراه ، ت كأنكعبد هللا ت أن"  قال؟ " حساناإل

 .قدرك . أصبح  تعبدهلذلك 

 
. الشخص الذي ال يعرف هللا  انات تعترف باهلل ، لكن هؤالء الناس ال يفعلون ذلك. الحيو ناهيك عن عدم العبادة ، معظم الناس ينكرون هللا

.  العبادة أمر. الناس لديهم تذكره . على الرغم من أنها قد ال تعرف كيفية العبادة ، إال أنها  اسمه تذكرحيوان ، ألن الحيوانات الأسوأ من 
هللا  اءطع.  وطاعة أوامر هللا تأديةهم أعلى من خالل تب. يمكنهم جعل مرا أعلى راتبهممو م. قيمته إلى الناس تعودالعبادة ]هي مسؤولية[ 

. هذا شيء تقوم ك ، فأنت ال تحافظ على قيمت مرتبتكنخفض ت،  بالعبادة. إذا كنت غير قادر على القيام  رتبتكمزداد تفي كل مرة  ، كثير
 . به ضد نفسك

 
من  وا. خدع رغباتهم ونتبعي. هذا ألن األغلبية  أصغر يفعل ذلك، في حين أن العدد الذي ال هللا كبير  على يتمردونعدد األشخاص الذين 

. بالطبع ، ال يمكننا  ترى هللا أنككتعبد ت. لذلك ، يجب أن  يخسرونالسبب هذا ل.  ، إرادتهم ضعيفة الدنيامن قبل هذه قبل الشيطان ، 
ال يضعنا في و.  من رغباتنا ويحفظنااإليمان الحقيقي  يرزقنا جميعا. هللا ترتفع مرتبتك أنه يراك ، ثم ب تؤمنرؤيته ، ولكن يجب أن 

 . من هللا التوفيقو.  مواقف سيئة ، إن شاء هللا
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