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 من أجل إیمان أقوى

 

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

  .الجمعیة في والخیر الصحبة طریقتنا. مدد الحقاني، ناظم محمد
 

 بسم هللا الرحمن الرحیم
ُ لَنَا  قُل لَّن یُِصیبَنَا إِالَّ َما َكتََب �َّ

 
عز  هللا اراده. لن یحدث إال ما كمیصیبأو  م". لن یمسكهلالج لج إال ما یریده هللا لن یصیبكم" أیھا المسلمون والمؤمنون یقول هللا عز وجل لنا،

. وبعض یف. معظم الناس لدیھم إیمان ضعیفكل دقیقة. وإال فإن إیمانھم ضعفي إیمان بفي أذھان الناس  مور. یجب أن تبقى ھذه األوجل
 .على اإلطالق لیس عندھمالناس 

. 
، یجب أن یكون هللا عز وجل في جب أال ننسى ذلك. مھما فعلنا، عندما نخرج ونعود إلى المنزلهللا عز وجل ھو القادر على كل شيء. ی

 .بسالم ، سینال الثواب ویكونهلالج لجھو من عند هللا أال ننساه. من یعلم أن ما یحدث  قلوبنا. یجب
. 

إنھم ال . كثیر من المسلمین ال یعرفون ذلك أیًضا. . الناس ال یعرفون قیمتھأكبر نعمةاإلیمان با� تعطى للناس.  نعمةأفضل  ویمان ھاإل
. مرتاحاالذي یفعل ھذا سیكون  الشخص. هلالج لج التوكل على هللا، هلالج لجبا�  اإلیمان ،أول ما یجب االنتباه إلیھ ھو إیماننابینما ، یھتمون بھ

، أنت مجرد مخلوق یمشي. ون إیمان، وأول شيء مفید لنا. بدان ھو أعظم فائدة لنا. اإلیمملسو هيلع هللا ىلص عند هللا ومن أمة الحبیبسیكون عبًدا محبوبًا 
ً ترتفع رتبتك ومكانتك. هللا ترتقي،  ،یمانباإل  .والقوي إن شاء هللا الحقیقياإلیمان  یرزقنا جمیعا

. 
. عندما یكون في قلبكم ملسو هيلع هللا ىلص نبینا الكریم ومحبةمحبة هللا عز وجل  وا، ضعم أقوىكون إیمانكیكون إیمانھم أقوى. ولكي ییطلب الناس أن 

  ملسو هيلع هللا ىلص. إذا كنت تحب هللا عز وجل وإذا كنت تحب نبینا الكریم یقولون لھم، فإنھم یفعلون ما ندما یحب الناس بعضھم البعضلدیك حب وع
هللا یرزقنا اإلیمان إلیمان القوي. اجمیعًا  یرزقناأقوى بكثیر إن شاء هللا. هللا عز وجل  یكون إیمانكفعلیك أن تفعل ما یقولونھ لك. وھكذا س

 . ومن هللا التوفیق .إن شاء هللا الحقیقي
 

 الفاتحة .
 
 

  موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني
، زاویة أكبابا ، صالة الفجر 1443ربیع الثاني  52 /30-11-2021  

 


