
 
 
 
 
 
  

 
 اإلیمان في قلبك

 
 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 شیخدستور موالنا ال ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد

 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا . مدد ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني الفائز هللا عبد
 

یَماِن أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم "  ِ ِمن بَْعِد إِیَمانِِھ إِالَّ َمْن أُْكِرهَ َوقَْلبُھُ ُمْطَمئِنٌّ بِاْإلِ ِكن َمن َكفََر ِبا�َّ َولَٰ
ِ َولَُھْم َعذَابٌ  َن �َّ ن َشَرَح بِاْلكُْفِر َصْدًرا فَعََلْیِھْم َغَضٌب ِمّ هللا أو  ال یرضى بھاإذا قال الناس أشیاء بغیر قصد ، أشیاء  ". َعِظیمٌ  مَّ

 ئالتعذیب ، لكن قلبھم ملی عبرفي ظل ظروف صعبة یقولون فیھا شیئًا ضد هللا أو یشتمونھ ، ألنھم أحیاًنا قد یجبرونھم 
لكفر فغضب هللا لأما إذا فتحت قلوبھم  . أن یتوبوا ویغفر هللا لھم ما دام في قلبھم إیمان ، یمكنھم علیھم إثمباإلیمان ، فال 

، بل  لكفار ، وفعلت ما یوصونك بفعلھ ، فلن یفعلوا شیئًا جیًدال. إذا كان لدیك عاطفة وكذلك لھم الذل ،  سینزل علیھم وسخطھ
تعیش سك تخدع نفسك بقدر ما ترید ولكن . یمكنك أنمرتبة متدنیة ، وستعیش في  ویظھرونك على أنك ذلیلسیستخدمونك فقط 

. إذا أتى كل الكفار وحاولوا فعل شيء من أجلك ،  ھذا الشرف الذي أعطاك إیاه هللا نكعینزع سبدون أي شرف ،  بذل
أن  یمكنكیعاقبك هللا ، س ذلك الوقتفي  . ووضعت الكفرمن قلبك  هلالج لجهللا  نزعتوخائنًا ، ھكذا ستعیش ألنك  ذلیالل فستظ

تنظیف من قلبك ،  علیك أن تخرجھ. حتى لو كان ھذا شیئًا صغیًرا ،  لكن ذلك لن ینفعونفسك بقدر ما ترید ، وتغش تخدع 
، إال أنھم ما زالوا  الناسمن  الكثیر. اآلن خالل ھذه األیام ، سواء كان العام الجدید أم ال ، على الرغم من معاناة  قلبك منھ
على نحو أدق ، فبدل أن نقول للناس  للكفار المباركالیوم  إنھ،  الكفرھذا من عالمات . نحتفل شیئًا ویقولون ، دعونا  یعتبرونھ

، بدالً من القیام بذلك ، فإنھم یصرون على أن یصبحوا نا ه فیغفر لإلى هللا على كل ذنوبنا ونستغفرب ھذا العام علینا أن نتو مرً 
لن یكون حًظا جیًدا لھم بعد ذلك ، سیكون األمر  . ویختتمون العام بمزید من األشیاء السیئة الكفرأسوأ ، یقومون بمزید من 

عام الجدید لیس لھ أي قیمة على اإلطالق ، إنھ فقط إلبالغ الناس أن العام قد . لذلك ھذا ال أسوأ بالنسبة لھم في العام المقبل
المعاصي  تركت. ما لم  . كل عام ھو نفسھ ، إال إذا كنت قد تغیرت ھانتبعوالشھور والسنین حتى ی، هللا األیام  خلق . مضى

 . علیك تنزلالمزید من الحظ السیئ وكل أنواع المشاكل ،  لن یكون لك سوى الذل، فلن یتغیر شيء ،  والذنوب

. في ذلك الیوم ، أوضح أب  اآلن یضعون شجرة ، لكن تلك الشجرة من البدایة إلى النھایة ھي مجرد عالمة على الشرك
ذلك مجرد  نویل ، كل بابایسوعي أنھ بدًءا من النجمة التي توضع على قمة الشجرة وحتى الشجرة نفسھا للقدیس نیكوالس ، 

الشجرة إلى كل ھذه األشیاء ، كان یقول  تلككلھا من  یحصیھایسوع المسیح ابن هللا ، وكان  بتسمیةوأیًضا فیما یتعلق  .شرك 
بیننا  الغافلونھؤالء ، و، قال ما ھو حقیقي ، إنھ یوضح كیف یتم الشرك باآللھة في ھذا الفھم حتى ال یسيء الناس  ذلك

لذلك بینما یفكرون في أنھم یحتفلون  الكفر.و ما ھي علیھ ، إنھا شجرة الشركھذا ة رأس السنة ، لكن یعتقدون أنھا مجرد شجر
، إال أنھم فقط زینة ھنا وھناك  نویضعو ونزینی. في حین أنھم یعتقدون أنھم المعصیة بالعام الجدید ، فإن الناس یرتكبون 

. وأما إذا كانوا ال یعلمون أن ما یفعلونھ خطأ ، فسیغفر هللا لھم ، ولكن إذا أصروا على ذلك عن علم ، فإنھم في  أیًضا یذنبون
ھناك بعض األشیاء التي یجب على الناس أن  ، والعیاذ با� .با�  یشركونذلك الوقت ال یرتكبون المعاصي فحسب ، بل 
، للعوام. أھل الطریقة ، یجب أن یعرفوا بشكل أفضل أیًضا ولكن بالنسبة  یقظینیكونوا على درایة بھا ، یجب أن یكون الناس 

فقط ،  ال نقلد. یجب أن  فقط نھم مثل ذو األربعة أرجل ، یقلدون ما یرونھإ ، ھم ال یفھمونإنما نقولھ ھو العوام كالھوام ، 
 الفاتحة ..  من هللا التوفیقو . شاء هللاإن تھ ، رضامما نقوم بھ ل ویجعل كلحفظنا هللا ی.  یجب أن نكون حذرین
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