
 اإلٌمان

 والسالم الصالة . الرحٌم الرحمن هللا بسم.  الرجٌم الشٌطان من باهلل أعوذ . وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 ٌا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتً ٌا مدد ، هللا رسول ٌا مدد . واآلخرٌن األولٌن سٌد دمحم رسولنا على

 فً والخٌر الصحبة طرٌقتنا .دستور  ، الحقانً ناظم دمحم شٌخ ، الداغستانً الفائز هللا عبد شٌخ ، مشاٌخنا

 .الجمعٌة 

 بعض فً مالكال اهذ كتابة تمت . ]جمٌل  كالم انه ." الموت قبل بالتوبة وعجلواعجلوا بالصالة قبل الفوت ، " 

 ألن.  الموت ٌأتًأن  قبل وبواوت ،ور الوقت مرقبل  للصالة واعجل ٌعنً وهذا[.  العثمانٌٌن من بقٌت المساجد

 . بسرعة ٌمر صالةال ووقت لحظة أي فً ٌصل أن ٌمكن الموت

 إلى تصل أن ٌمكن ال الحق وقت فً التً تأدى صالةال.  الصالةال تستخفوا بو لصالةا وقت على ٌنحذر وانوك

 ترك ولكن. تصبح قضى  ألنها[ الصالة ترك من] أفضل زالت ال. وقتها  فًالتً تأدى  الصالة مرتبة وثواب

 .ه تعوٌض نكٌم ال شًء هذا.  هللا سمح ال:  توبة بدون[ العالم]

 الشًء هو الوقت.  بسرعة ٌمر العالم.  هللا رحمة تكسبون. دائما  التوبة فً تكونون لصالةانتبهوا ل السبب هذال

 ".فاذا ماتوا انتبهوا "الناس نٌامٌقولسٌدنا علً .غفلة فً ونٌزال ال همولكن ذلك ٌعرفون الناس. بسرعة ٌمر الذي

 كنت : " قائال ٌندمس الجٌد. الجٌد سٌندم والسٌئ سٌندم . ون ٌموت عندما الناس سٌندم " ، أٌضاذكر  الكرٌم نبٌنا

 كنت"  ، سٌقول السٌئ ."وقت أي إضاعة دون الجمٌلةهللا  طرق فً الجٌدة االعمال من المزٌد فعلت لو أتمنى

 . ٌحدث وسوف ، هللا وعد.  ٌحدثس هذا. " اترك العصٌان وأتوب الذنوب ، رتكبا لم ،اعص  لم لو أتمنى

 فتح.  ذلكسٌندمون على  ، هناك.  الكرٌم ونبٌنا هللا بها وعد التً األشٌاءب ونقبلٌ ال. الحمقى  كالم الناس ٌتبع

 ال بالتحدٌد ،. به  الوثوق ٌمكن الالناس  كالم ألن.  هللا إلى بالعودة لهم حسم.  التوبةب لهم حسم.  التوبة باب هللا

 . علٌه مه ما ٌعرفون ال الذٌن كالم تصدق

 فتصبحوا على ما فعلتم نادمٌن". بجهالة قوما تصٌبوا ان فتبٌنوا بنبأ فاسق جاءكم اذا " الكرٌم القرآن فً جاء قدل

 . األبدٌة الخسارة تكونون فً ثم. وٌصابون باألذى  ممثلك فعل أٌضا ونحاولٌ كمونرٌ نالذٌ ثم أولئك

 لٌس هللا. ٌوفون بوعودهم  ال قد أو ٌوفون قد الناس.  الناس كالم مثل لٌس وكالمه هللا وعد.  هللا اتبعوا ما ٌقوله

 هللا . باهلل آمن ، هللا ٌقوله ماب التزم ، السبب هذال. اً ماكر ٌكون قد مقابلك ٌجلس شخص. هذه المعاملة  مثل عنده

 ومن هللا التوفٌق . . اإلٌمان ٌرزقنا هذا

 الفاتحة .
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