
 

 

  

 الهداية أكبر نعمة

 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

.  يغليالعالم ،  . كما رأينا باألمس . هذه هي المسألة األكثر أهميةن اإليمان عحيدنا عن الطريق الصحيح ويال  عز وجلهللا 

. المهم هو ء شي الهذا ،  . هذه ليست مشكلة واألظافر األسنانبذلك  نحوفي كل مكان والناس يحاولون الذهاب  فظيع الوضع

. كل شيء سهل عندما يكون هناك إيمان.  . اإليمان هو أهم شيء . والباقي ال شيء ن باهللو، مؤمنؤمنيمان الناس والعيش كمإ

 . ان شاء هللا جميعا االيمان يرزقناهللا 

. سنعيش هنا إلى األبد ". في حين أنهم يرون كل يوم: الجميع يموتون  يستمر إلى األبدهذا العالم س " ويعتقدونلقد نسي الناس 

عز . هللا وا اإليمان قد فاز على. أولئك الذين يمرون  اإليمانعلى مر أن ن،  ، كما قلنا . ما هو مهم شبابأو  مسنينسواء 

: "أنا أفضل".  ص على النحو التالي. يجب علينا أيضا أن ال ننظر إلى أي شخ اإليمان ألولئك الذين ليس لديهميعطي  وجل

 هللا. هداههو الذي  المحظوظ.  من هللا الهداية. من الشاكرين حمايته ونكون  علينا.  إذا أعطانا هللا هذا اإليمان نحن محظوظون

تركيا يعيش  . لم يكن من عاما 17أو  16ألماني يبلغ من العمر  ولد.  صباح أمس الزاويةعندما كنا في  ولد، كان هناك رأينا 

يغمى ،  إسالم ثالث مرات قلت، إذا  . في حين أن في بلدهالعمر في هذا  الهدايةهللا  رزقه. األصل  ألماني، ولكن  في ألمانيا

 المرء مسلما، عندما يشاء هللا يصبح  . ومع ذلك خوفهم مدى بعمق ، وهذا هو  هذا هو مقدار خوفهمعلى الشباب هكذا . 

 . ون االستماع إلى أي شخصويأتي إلى اإليمان د

. الناس هنا ال يعرفون قيمة اإلسالم ا قيمته علينا أن نعرف. هذه النعمة هللا وهبنا .  من هللا ، نعمة هللا فضل، هذا  كما قلنا

. ذه النعمة وه النور! أعطاك هللا هذا ان تشتكي . ال يمكنك  أيضا نكوتويشه الدنيا فقط في هذ ونفكري، وكما قلنا  يمانواإل

نعمة ه . هذ شكر هللا على إعطائنا أعظم نعمةتأن  عليك، مرة أخرى  . حتى لو كنت تموت من الجوع له شاكرايجب أن تكون 

 .ا قيمته وعلينا أن نعرفكبيرة 

بركة ، المعنوية نعمة ال ي. أهم نعمة هومعنويا تزيد ماديا س.  ، كل أنواع النعم . البركاتيقول وبالشكر تدوم النعم .  هلل الحمد

إيمان هذه الدول  نرجو أن يقوى.  ياماأل تمرما لإيماننا ك نرجو أن يقوى. يزيدها هللا الشكر له . .  ، وبركة اإلسالم اإليمان

 ويقومون بفعلهللا  كالم. انهم ال يستمعون الى  ، ألنهم يزعجون بعضهم بعضا عندما ال يكون هناك إيمان اإلسالمية أيضا

  من هللا التوفيق .و . هللاحفظنا .  الشر

 الفاتحة .
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