اإليمان القوي
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  .أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم  .الصالة والسالم على رسولنا
محمد سيد األولين واآلخرين  .مدد يا رسول هللا  ،مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا  ،مدد يا مشايخنا  ،شيخ عبد هللا الفائز
الداغستاني  ،شيخ محمد ناظم الحقاني  ،دستور  .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .
اإليمان هو أعلى درجة للمسلمين  .يمكن للمرء أن يكون مسلما ً  ،لكن الوصول الى اإليمان أمر مختلف  .باإليمان القوي يصبح مؤمنا ،
يؤمن بأن كل شيء من هللا  .خالف ذلك  ،كما لو كان يؤمن  ،ولكن من ناحية أخرى يحتال عليه الشيطان على أية حال  .لكنه ال يستطيع
اللعب مع المؤمن  .المؤمن هو الذي يسير على ما أمر به هللا  ،على طريق رسولنا صلى هللا عليه وسلم .
اآلن  ،بالطبع  ،ال يمكنهم فعل ما كانوا يفعلونه خالل زمن نبينا صلى هللا عليه وسلم  ،ولكنهم يفعلون ما بوسعهم لفائدة إيمانهم  .لتقوية
اإليمان  ،من الضروري أن تسلم لشيخ  ،معلم  ،عالِم لديه علم  ،لكن [يجب أن يكون] مرشدًا حقيقيًا  .المرشد يجب أن ال يكون من أولئك
ضا  ،لكن اليوم زاد عددهم  .لقد
الذين يبحثون عن الشهرة أو يبيعون أنفسهم مقابل المال  .كان هناك اشخاص هكذا في الماضي أي ً
أصبحت موضة  .يفعلون بعض األشياء  ،يرتكبون األخطاء أحيانًا [ ،لكن] ال أحد يقول شيئًا  .كما يكررون نفس األخطاء في حالة استفادة
اآلخرين  -الفائدة فيما يتعلق بالمنافع المادية  .في الواقع هم في الخسارة  ،ال فائدة لهم  ،هناك خسارة  .أولئك الذين يصدرون حكما وفقا
لعقولهم [الفردية] هم أيضا في الخسران .
ال تصدق كل شيء وفقا لما تراه  ،وليس كما تعرف أنت  .اذهب تحقق من المصدر األصلي  .إذا كان صحي ًحا  ،سلم نفسك له  ،ومن ثم
سيقوى إيمانك  .لكن بخالف ذلك  ،إذا قمت بأشياء حسب رأيك  ،فإن إيمانك لن يكتمل أبدًا ؛ وحفظنا هللا  ،قد تفقد إيمانك  .هللا سبحانه
وتعالى يهدي المسلمين في آخر الزمان ويرزقنا إيمانًا ثابتًا  .ومن هللا التوفيق .
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