
 

 

  

 المؤمن هو صاحب اإليمان الحقيقي

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

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

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني

 نبينا الكريم يقول :

 ه.ب اات ائ اااج امَاعاًال ابَاتَاااه اوَاهَااونَاك اىايَات احَاام اك اد احَاأَاان ام اؤ ااي اَلا
 

ا ِجئُْت "  اهُ تاباعاً ِلما تَّى ياكُونا هاوا ُدكُْم حا ، ه رغبات، ه حقيقي إذا كان هوااليمان اإلإلى  للمرء أن يصلَل يمكن  ." بِهَلا يُْؤِمُن أاحا

الشريعة ، وامر لأل مطبقااإليمان الحقيقي ما دام ليس  المرء . لن يحقق نبينا الكريمالتي يحبها  األمورليس مثل  هوما يحب

 الذي جاء به .واإلسالم 

إيمان وأولئك الذين ذا يعني أولئك الذين لديهم ه.  أعلى درجة مؤمنا هذهأن تكون ، ولكن ا يصبح مسلم شهادةينطق بالكل من 

يبقون في . لما تريده نفوسهم وهواهم ، وفقا آلرائهم أشياء وفقا  ونفعلي م. ألنه . إيمان معظم المسلمين ضعيف قويايمانهم 

 . ، وإيمانهم َل يزداد قوة ويظل ضعيفا عندما يفعلون ذلك متدنية مرتبة

 وتكرهنبينا الكريم  التي أحبهااألشياء عليك أن تحب.  إيمانهم َل يقوى، عندما يفعلون هذه األشياء وفقا ألنفسهم  يكون مهما

، ون اطالقا ستمعي. بعض الناس َل  قليال كرهتإذا كنت تحب قليال و األمر جيد. َل يزال  إيمانكيقوى ل ااألشياء التي يكره

. ويتشبهون به نبينا الكريم  صفات عليهم أن يحبواإيمانهم ، كي يقوى . لَل يقوى . إيمانهم  وكما يحلو لهم مما يناسبهويفعلون 

 . هذا هو أهم شيء

. هم  بقدر ما يحلو لهم ويصلوابقدر ما يحبون  ان يتعبدوا همصلى هللا عليه وسلم يمكنالكريم  نبيناأولئك الذين َل يحترمون 

: َل  ، الذين يدعون أنهم مسلمون في الطريق اآلخر اشخاص. هناك أيضا  ضعيف همإيمانأن ، مما يعني نفسهم أيضا يتبعون 

أوَل ، و إذا فعلوا ذلك من أجل هللا سيقوى. إيمانهم هلل  ونتعبديَل  مهذا يعني أنه.  . إيمانهم ضعيف أيضاَل دعاء و،  صالة

  من هللا التوفيق .و . عاليةاإليمان  مرتبة.  اإليمان أهل جعلنا مني. هللا  سلمالكريم صلى هللا عليه و نبينا ايحبو يجب عليهم أن

 الفاتحة .
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