
 

 

 

 ال يكفي أن تقول أنا مؤمن

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

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

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

 الضَِّعيفِ  اْلُمْؤِمنِ  ِمنَ  الّلِ  إلى َوأَحب   َخْير   اْلقَِوي   اْلُمْؤِمنُ 

 يعني هذا.  شيء كل في إنها ، الجسم في فقط ليست القوة ؟ هذا يعني ماذا".  الضَِّعيفِ  اْلُمْؤِمنِ  ِمنَ  الّلِ  إلى َوأَحب   َخْير   اْلقَِوي   اْلُمْؤِمنُ  "

عز  هللا قبل من المعطاة وامراأل اطعت إذا.  يكون أنلذلك  يمكن ال ،" يكفي هذا ، مؤمن أنا : " قائال.  أفضل شيء كل تفعل أن عليك

 . مهمة أيضا هي الروحانية القوة ولكن للغاية ةمهم المادية القوة. انية الروح القوة تأتي ، قوةال تأتي ثم وجل ومن

 عليهم.  عمل كل في أفضل هو ما عليهم أن يبحثوا عن. للظلم  يتعرض المسلمون ال حتى مثالية تكون أنيجب  بالتأكيد المسلمين أعمال

 هذا " ، يقولون الوقت ذلكفي .  أيضا أنفسهم يفيدون ، للناس ينمفيد ونيكون عندما.  الناس يعود بالفائدة على اوهذ بعناية بعملهم لقياما

 . قيمة ذو الناس من النوع هذا. " جيد بعمل يقوم.  للناس مفيد الشخص

 تقف ال.  الكسل على تعتاد ال"  جيدبشكل  عملكب قم" إن هللا يحب إذا عمل أحدكم عمالً أن يتقنه  : " للمسلمين الكريم نبينا نصيحة إنها

 . أيضا الكريم بينان بقرب تزداد شخصال قيمة.  الصالحات يعمل عندما تزداد وقيمته الشخص قيمة. اتقن عملك .  األيدي مكتوف

عليه  الكريم لنبينا جميل كالم اهذ. ايضا  خريناآل مسلمينال يساعد أن هيمكن أنه كما ،المسلم الضعيف  من خير   قويال مسلمال ، قلنا كما

 نيمفيد الطريقة بنفس أيضا واكوني بحيث ،أوالدك  ، عائلتكلذلك باستمرار  معليك ان تعلً .  أن تتمسكن الجيد ليس من الصالة والسالم .

 . للمسلمين

 ومن هللا التوفيق . . معيننا يكون هللا.  إليها حاجةب وكلها نحن القوة من كثيرة أنواع هناك ، قلنا كما.  القوة هذه كل عطيناي هللا

 . الفاتحة
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