
 
 
 
 

 
  

 

 اإليمان هو أعظم هدية
 

 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
 

.  مشوًشا المرء" ، وهذا سيترك َكِقطَعِ اللَّْيِل الُْمْظِلمِ  فتنةال تصبح آخر الزمانفي  " صلى هللا عليه وسلمالكريم  نالنبي الشريفحديث اليقول 
 قت الذي نحن فيه ، يُرى بوضوح أندائًما ، ولكن في الو تي ثمارهؤي والذي الكريم صلى هللا عليه وسلم لنبينا الكالم الصحيح وه اهذ

وفقا .  أكثر وفضائلهيعيش في أصعب األيام(. أجره أكبر ،  الزمان فهو)من عاش في آخر  يقول النبي صلى هللا عليه وسلم.  كذلكاألمر 
 . ، يزيد هللا أجره لمصاعب المرء

 
. هذه  اإليمان يرزقناأن  شاء. الحمد هلل أننا على طريق الحق ، وأنه آخر الزمان نا أن نكون في ل . قدرالزمن ا هللا لنكون في هذا خلقن

 حالنا .من الضروري أن نشكره على إيماننا وأن نشكره على  لك. ولذ للكثيرين ولم تُقًدرهدية جميلة من هللا ، 
 

ماذا  " . لذلك عندما يسأل الناسويسير وفقا لمشيئته ،  من هللار قدً ليس في أيدينا ، وأن كل شيء مُ  كل هذا يبين لنا هللا عز وجل أن
".  [ كل شيء جيد لمثل هذا الشخصالحقيقة، سيكون جيًدا ، ]في  بالنسبة للمؤمن " الكريم صلى هللا عليه وسلم( نبيناسيحدث؟" يقول 

هنا الى إيمان يركضون  من ليس عندهم.  أن يخافعلى المرء . إذا لم يكن هناك إيمان ، فيجب  وفطالما أن المرء لديه إيمان ، فال خ
 . ! هذا مهم : هللا يزيد إيماننا . مرة أخرى نقول نفس الشيء هللابه ما أمر يحصل ، وفي النهاية  بدون فائدةوهناك 

 
. هللا  االيمانبيقضي حياتنا ، وايماننا  ي. هللا يقو هو أفضل شيء يمان شيء جيد ، أفضل هدية ، وفي كل مكان وفي جميع األوقاتاإل

سيبقى  " . يقولون ء يدوم الى االبدي. ال شستمر .  هذه المصائب سهلة إن شاء هللا بالصبر هللا يجعل.  ويختبرون جماله آلخرونليذوقه 
نتبعهم إلى األبد الذين س.  مصطفى كمال[. إنه خطأ كبير أن نقول إننا سنتبعه ]أي مصطفى كمال[ إلى األبد كالمإلى األبد ..." ]أي تكرار 

. تحدث األحداث فقط حتى يوم القيامة أو حتى نقطة معينة من  ، وهنا على األرض ليس هناك ما بعد األبدية عليهم السالمهم األنبياء 
 يجعلنا. هللا اآلخرة . بأمر هللا يستمر هذا إلى األبد ، حتى األبديون . األنبياء هم  سينتهي الدنيا ه. لذلك كل شيء يحدث هنا في هذ الزمن

 . من هللا التوفيقو . إن شاء هللا، نكون معهم 
 

 الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني

، زاوية أكبابا ، صالة الفجر1414 شعبان 3-2020/5- 29 


