
 

 

    

 اإلسالم نعمة من عند هللا
 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با: من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 الفائز هللا عبد شیخ ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد

 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني

على  وأن تكون. وأعظم نعمة ھي نعمة اإلسالم  نومن ھم شاكرنعمھ على  	یدعز وجل یز. هللا  ا شاكرین :نكون ینكون ثابتنأن  علینا
 .علینا هللا  ة من عندنعمة ورحم إنھا.  على ھذه الطرق وتكونھذه الطرق  تدخل. إنھا نعمة عظیمة أن  الطریق الصحیح

أننا نسیر على ھذا الطریق لتفكیر ا جیدال من لیس. متكبراكون تمصدر فخر واعتزاز أو  ذلك جعلتنظر إلى اآلخرین وأن ت جیدال من لیس
 . . علیك أن تكون شاكرا لھاعطاك ھذه النعمة .   ذلكهللاشاء ،  قدار هللاأ. ھذه ھي  سیئالأنفسنا وھم على الطریق  من خالل

یمكن أن یضل في أي  اإلنسانن إل،  . ألنھ ال سمح هللا علیك أن تعرف دائما قیمة ھذه النعمة وعدم التفكیر في األمر باعتباره من نفسك
مثل ھؤالء الناس  وینتھيالطریق  یضلومباشرة  اإلمتحانانھ لن یكون قادرا على تحمل حیث  بشكل قاٍس هللا الشخص قد یمتحن .  وقت

شكر أ.  إیماننا هللا یقوي . علیك أن تقول " دائما كزیدی لكي:  اكون شاكرتعرف قیمة ھذه النعمة وت، یجب أن  . لذلكالذین عیًب علیھم 
 ". الطریقعلى ھذا  يكون هللا

ن ھذا الطریق!" عخرجنا تال  اللھم " إلى هللا قائال ت. إذا تضرع خطر عظیمال إذاً أنھ من نفسك  وتظن ا، إذا لم تكن شاكر إذا لم یكن كذلك
. حتى  ن الطریقع. الشیطان یحاول أن یخرج الناس  . التنسى ھذا ابدا . هللا ھو الذي یجیب الدعاءویستجیب دعاءك  هللایساعد س بالتأكید

 . خطرب وستكونقیمة  لھام یبق العبادة ل تلك.  أثناء العبادة بالتكبرأنھ یجعلك تشعر 

ً ال ترى نفسك متفوق . دائما هللا وخاف اتواضعم اشخص كن،  بالتأكید أولئك الذین انحرفوا عن  على حتى علینا أن نشفق. اآلخرین على  ا
، أولئك علیھم  علینا أن نشفق.  منھم ونسخریالطریق الصحیح و الذین ھم على علىكتسب". یضحكون ن. ألنھم یعتقدون "نحن  الطریق
 .ولم ینعم علیھم  على ھذا الطریقهللا  ھم. ترك الشر طریقعلى  ھمانلدیھم أي فكرة  لیس ھ، ألنیسخرون الذین 

الناس  كلما تاجر.  مكان للتجارة يھه الدنیا . ألن ھذ كون على الطریق الصحیحنھو أن ه الدنیا في ھذ ء بھداسع یجب أن نكونما 
السالم  واأن تجد كمیمكن ھأن وا. ال تعتقدالدنیا السالم في بأیضا ھم ، و سالمإنھم بھذا القدر من ال،  في اآلخرة مقامھم یرتفع ،آلخرة][ل
 .یضلنا. هللا ال  على ھذا الطریق یثبتنا هللا.  هللا طریق. یمكن أن یكون السالم فقط على والظلمة بالذنوبالسالم  ایجاد كم. ال یمكن الذنوبب

 التوفیق .ومن هللا 
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