
 
 
 
 

 
  

 

 اإليمان واإلعتقاد
 

 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
 

. بسم  أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم عز وجل يقول. هللا  . كل مسلم في هذا العالم محبوب من هللا هللا يرزقنا البركة إلقامتنا إن شاء هللا

 : هللا الرحمن الرحيم

ََل يُِحبُّ اْلَكافِ۪رينَ  فَِانَّ ّللٰاَ   
 

َ ََل يُِحبُّ اْلَكافِ۪رينَ "  للحياة  المحفوظإنه َل يحب الكفار ، وبالتالي فإن المسلم هو المحظوظ ، المحبوب من هللا ،  ". فَِانَّ ّٰللاه

في اآلخرة. طالما أن المرء َل يترك اإليمان ويصبح كافرا ، بغض النظر عن مقدار الذنوب  السعادةاألبدية ، والذي يصل إلى 
 . الجنة، في النهاية سيدخل الجنة. حتى لو مرت السنوات ، سيأخذه هللا مرة أخرى ويضعه في 

 
كن . أما أنت هو أعلم  . . لماذا َل يحبهم ليس من شأننا ، َل يحبه هللا سيئ الحظشخص هللا هو  يشرك فيالشخص الذي 

إنسان بدون إيمان َل قيمة .  يصل إلى الكمال باإليمان المرءيمانك وحافظ عليه قوًيا ، ألن إل إنتبه.  . اشكره على النعمشاكرا
 . هللا تكون مقبوَل عند. أن تكون محترًما يعني أن  وَل يستحق اَلحترام ، َل قبول، له 
 

لكن هذا لن و،  الناس. يمكن أن تكون شخًصا ضعيفًا وغير ملحوظ في نظر  قبل اآلخرينليس من المهم أن يتم قبولك من 

هذا السبب ليس من المهم أن تكون منزعًجا بشأن ما إذا كان هذا أو ذاك ل.  عند هللا أن تكون مقبوَل. المهم هو  يكون مهًما

من صبح ن. هللا يرزقنا اإليمان ، و شيء على أي حال . هذا هو أهم . هذا يكفي . هللا يحبكني الشخص يحبني واآلخر َل يحب

 . من هللا التوفيقو.  إن شاء هللا أوليائه ،

 الفاتحة .
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