
 
 
 
 

 
  

 
 عودوا الى هللا

 

 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
 

بمعنى أننا يجب أن نجتهد كل يوم أكثر ونفعل المزيد من الخير حتى نكون قد فعلنا  ". من استوى يوماه فهو مغبونيقول " ملسو هيلع هللا ىلص الكريم  نبينا

اإلسالم وبدون إيمان فهو ليس مسؤوالً ، هو  يدخلولم  كافرا المرء. هذا ينطبق على الجميع ، ولكن إذا كان  أكثر من اليوم السابق
ً أوال بمسؤول  هللا وفعل المزيد أو أي شيء يمكنهم  الى للتقرب. بالنسبة للمسلمين ، يجب أن يكون كل يوم جديد فرصة  أن يصبح مسلما

.  ؟ هذا يعني أنه ال يوجد كسل في اإلسالم ماذا يعني هذا . ملسو هيلع هللا ىلصفعله ، حتى لو كان ذلك قلياًل ، مع مرور كل يوم ، كما يقول نبينا الكريم 
.  وال يفكرون في اآلخرة لدنياالى هذه ا. جاؤوا  . الكسل هو عالمة على عدم اإليمان ال يعمل هذايكون الكسل موجوًدا ، ال أن  يجب
معتقدين أنه ليس لدينا  ا، يكون هناك أيًضا كسل ، حتى في هذه األمور الدنيوية ، فإنهم يتركونههذه الدنيا عندما يعملون من أجل  أحيانا

حال في اإلسالم ، لكن ليس هذا هو الو . أي شيء ، ولن يحدث شيء على أي حال ، وفي معظم األحيان يصبحون كسالى ويتركون األمر
يجب أن يقول نبينا الكريم .  الكريم ، بحيث يكون يومهم التالي أسوأ من اليوم السابق نبيناأوامر هللا وأوامر  يقومون بمعصية فالكسالى

الناس  يجب على.  ، كل يوم جديد يجب أن يكون أفضل ، يجب أن نطيع هللا أكثر في اليوم الثاني سبقهيكون يومنا التالي أفضل مما 
 . يحاولون االمتثال لهذا األمر أكثرالنصيحة واألمر ، فسيبذلون قصارى جهدهم وس حافظوا على هذهاألمر في أذهانهم ، وإذا  وضع هذا

 
أكثر ، زد من ذكر هللا هلالج لج ، اذكر هللا هلالج لج قلبك أكثر إلى هللا  توجه. عليك أن السابق ليس من الصعب جعل كل يوم جديد أفضل من اليوم 

يجب ، هذا هو نوع الحياة التي  والبركةفضيلة ، فيه المزيد من الندما يكون هذا هو الحال فهو أفضل من اليوم السابق ، فهو أجمل عهلالج لج. 
أخبرنا بأشياء يمكننا فعلها وأمرنا بمثل هذه األشياء ، فهو ال يأمر بأشياء ال ملسو هيلع هللا ىلص الكريم  نبينا. ال توجد مشقة في اإلسالم ،  تعيشهاأن 

. كل  في الدنيا واآلخرة، ماديًا وجسديًا ، كلما اتجهت إلى هللا كلما كان ذلك أفضل لك  . والجمال بالخيرلقيام بها ، إنه يأمر نستطيع ا
، هلالج لج في سبيل هللا  . عندما تفعل كل هذا ، وعندما تفعله ، سيطر على نفسك الكفرإلى  ، ال تذهب تعص  . ال  شيء سيصبح أجمل وأفضل

من هللا و . إن شاء هللا فعل الخيررزقنا يويوفقنا . هللا  لك لتكون أفضل مع كل يوم قادم ، هذا اليوم أفضل من اليوم السابق اسبب يكون
  . التوفيق

 
 الفاتحة .
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