
 

 

    

 اإلیمان نعمة كبیرة
 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

، كلما  ضعف اإلیمانكلما .  وفقا لذلك على أي حال تھممحاسب تتماآلخرة بالذین یؤمنون . ھو واحد من شروط اإلیمان  اآلخرةباالعتقاد 
. تنتھك حقوق اآلخرین،  واألخطاء الذنوبالكثیر من  عند المرءھذا السبب یكون ل. یخاف من عدھا ال  المرء. ألن  الشخص ذنوبزادت 

.  عن ذلك یوم القیامة سیُسألون،  . فعلت الخیر ". ومع ذلك أنا أكسب " تفكرغرق الناس في حین ت،  ممتلكات اآلخرینتدعي امتالك 
 .الحساب ارتكبوه عندما یأتي الذي كبیر الخطأ الیفھمون س

 زادما ل. ك دون إیمانبمنھ  المرء ال فائدة.  ، وجمیع الفوائد في ذلك الخیر ھم، یعلماألدب یمان یعلم الناس اإل.  شيء جمیلاإلیمان 
. ھناك الكثیر  جیفة ویتحلل. في النھایة یتحول المرء إلى  یصبح شیئا ال قیمة لھاإلیمان  نقص مال، وك قیمة الشخص كلما زادتاإلیمان 

 بثقل. تشعر  یخدع البشر الشیطان، ولكن  الدرس لتعلم. ھناك اآلالف والمالیین من الدروس واألمثلة في كل مكان للناس  من الدروس
 . الشر سھلفعل ، ویعتقد المرء أن  الشخص نفسعلى 

 حمل، تصبح  الذنوب. مھما كانت  مریح أنھ ونعتقدی حتى ولكنھمھنا  امریح . انھ لیس صعب في اآلخرةمریح ھنا اآلن ولكن  األمر
. نحن بحاجة إلى تذكیر  ، اإلیمان نعمة كبیرة . لذلك الخیریفعلون ألولئك الذین ال یرتكبونھا ولكن  ونور راحةصبح ت. م علیھ وظلمة

. مون یؤمنون سیند. أولئك الذین ال  یمان ونحن بحاجة إلى االعتقاد بھااإل. اآلخرة ھي واحدة من شروط  اآلخرة باستمرارب والدناأ
 .سیندمون ولكن لن ینفع الندم عقابك اآلن ".  نل،  ؟ أعتبر ترىھل  في اآلخرة " سیقول لھم من

. ال  ھا من واحد إلى آخروالصادقین والعلماء الصادقین الذین نقلالناس من  ھ. أنت بالتأكید بحاجة إلى تعلم تدریس اإلیمان لیس للجمیع
. دعونا نقول إن شاء هللا إیماننا ھو  . إنھم في حالة حرب مستمرةالشیطان . اإلیمان ھو عدو  وھناكیمكنك تعلم اإلیمان في الجامعة وھنا 

 ومن هللا التوفیق .  . . أمینمھزوم  الشیطانو منتصرال

	الفاتحة .
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