
 

 

 

 ابقوا إيمانكم قوي

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد 

الداغستاني ، شيخ محمد األولين واآلخرين . مدد يا رسول هللا ، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد يا مشايخنا ، شيخ عبد هللا الفائز 

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

 ،اهارن ال التي األشياء ، الغيبب اإليمان هو ؟عليه الصالة والسالم النبيب واالعتقاد عز وجل باهلل اإليمانب المقصود هو ما اإليمان؟ هو ما

 الشيطان. عز وجل  هللا وجودب االعتقاد هو يماناإل.  عالية فضيلة هذه. عليه الصالة والسالم  الكريم نبينا التي أبلغنا اياها األشياءب عتقدنو

 . راكف[ اآلخرة إلى] وايذهب أن الناسمن  ويريد هذا يريد ال

 سأجعل الناس" ،وجل  عز هلل قال.  الجحيم الى ذاهب انه يعرف الشيطان.  أخرى وسيلة توجد ال ،النار يدخلون كفار الناس يذهب عندما

".  ذهباو يتبعونك الذين أولئك خذ ،افعل ما تشاء  " ،وجل قال  عز هللا لذلك".  إيمان دونب النار إلى ونرسلوي   نويضل ، همكل ،جميعا 

 .والنار  الخسارة الشيطان طريق في المستمرين نهاية السبب هذال

.  ينفعكس أنه عتقدت ال تريد، ما بقدرهذه الدنيا  في شيء أي تفعل أن يمكنك يقول ، يوجد ال عندما.  اآلخرة في،  هناك الحاجة الى اإليمان

 .األمر على هذا النحو  يكونس.  يقولون كما ،" صدم"  ؟ يقولون ماذا.  اآلخرة في استجواب هناك سيكون

 دونب يرحلون أولئك أو ، مؤمن غير ألنه ينتحر همبعض.  مختلفة بطرق يغادرون هذه الدنيا ، باآلخرة يؤمنون ال الذين أولئك ،الكفار 

 . باهلل والعياذ ، مختلفة أشكالب إيمان

.  شيء كل على قادر عز وجل هللا. جميعا  همبعثسي عز وجل هللا ،" انهض" يقال وعندما ، القيامة يوم يكون عندما ، اآلخرة أتيت عندما

 . شيء كل على قادر انه.  ذلك كل بعد وجودال في مكنتأن  بعد كميبعث لن أنه يكون أن يمكن الو ، حال أي على أوجدكم من العدم

 نحن ، الشيطان اتبعنا لقد " ، سيقولون.  جدوى دون من سيكون الندم ولكن سيندمون.  سيقولون" فعلنا؟ ماذا. "يبعثون  عندما ونصدمسي  

 . الوقت ذاك هو أساسي هو ما ." اآلن بعد الوراء إلى عودة هناك وليس ،ان رالخس في

.  اآلخرة في أخرى مرة ونكسبسي ،يفقدوا ايمانهم  لم مأنه طالما ولكن ، شيء كل واخسري أن هميمكن ،الدنيا  في يخسروا أنللناس  يمكن

 .إيمان  لديهم ليس الذين يهدي هللا. الشياطين  تبعن ال دعونا.  قوي إيماننا ابقاء هو لنا بالنسبة شيء أهم

 بينما هم كفار ؟ مؤمنين واكوني أن لآلخرين يمكن كيف. الحسد  وأولها. فيهم  السيئة العادات أنواع جميع ،كفار  الناس يكون عندما

 بحيث يهديهم هللا.  الناس من األنواع هذه عن ينبعيد بقىن أن األفضل من.  هذا من حذرين نكون أن علينا. مثلهم  جميعال جعل يريدون

 ومن هللا التوفيق . . الشيطان ال يمسك بهم هللا شاء إن

 . الفاتحة
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