
 
 
 
 

 
  

 

 اإليمان يختلف عن اإلسالم
 

 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
 

ال يحبه ، فهو يحاول أن يجعله يظهر للناس كما لو  ، ولكن ألن الشيطان اإلختالف بشأنهاال يمكن  صلى هللا عليه وسلمالكريم عظمة نبينا 
، ألنهم ليس  صلى هللا عليه وسلم هعن الحقيقية سم علماء هم الذين يدمرون الفكرةالذين يطلق عليهم ا. هؤالء نا مثلشخص أنه ]مجرد[ 

 . . ال صلة ، وبالتالي ال إيمان لديهم صلة به
 

،  ادةهالشعندما تنطق بكلمة  - لسناأل. اإلسالم على  "اإلسالم" شيء آخرو،  شيءلكن "اإليمان" و، ربما كذلك  -يسمون أنفسهم مسلمين 
. تمت قراءة ألف مكتبة قيمة من الكتب ، ولكن كل هذا  لسنةاألبقى على ت ، . ال يفعلون هذا القلب ن. يجب االعتراف بها م أنت مسلم

الشيطان .  هو ضرر ألنفسهم ، وليس منفعة ؤونهإيمان ، ما يقر. بدون  قول ، اإليمان في القلب. الشيء األكثر أهمية هو ، كما ن فارغ
أصبح . في نظر هللا ، لم يكن مخلوقًا جيًدا ،  ومع ذلك ، ألنه لم يكن لديه إيمان ، في النهاية أصبح ملعونًا ، جيدا يعرفه - العلميمتلك كل 

 . األسوأ على اإلطالق
 

، ثم يحتاج إلى طلب النبي  من أولئك الذين يحبون بمرشد. يحتاج إلى أن يكون مرتبطاً  مرشدخطوة أولى يجب على المرء اتباع لذلك ، ك
ليس ، ألن معظم العلماء  هذا. ما نراه هذه األيام هو ين سيئأو  ينجيد مرشدين. قد يكون هناك  أم ال اكون مفيدييمكن أن  العلم. لعلم ا

قلوب في اإليمان  يضع عز وجل! هللا  . هللا يحفظنا منهمه الدنيا بل مبلغ صغير من المال من أجل هذيدمرون أنفسهم مقا،  لديهم إيمان
 . من هللا التوفيقو . الخير ، إن شاء هللا ويرزقهم الناس

 
 الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني

زاوية أكبابا ، صالة الفجر، 4014 اآلخرربيع  2018/41 -21- 21 


