
 
 
 
 

 
  

 

 الحمد هلل على نعمة اإليمان
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 شيخالدستور موالنا  ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا . مدد ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني الفائز هللا عبد
 

  أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم

نَساِن أَْعَرَض َونَأَٰى بَِجانِبِِه ۖ َوإِذَا َمسَّهُ الشَّرُّ َكاَن يَئُوًسا  َوإِذَا أَْنعَْمنَا َعلَى اإْلِ

هللا  أن يعطيهإنه ليس ممتنًا كما لو كان من المفترض ، ال يهتم على اإلطالق . َوأَْعِطينَاهُ ِمْن ِخيَراتِنَا  فعلنا الخير لإلنسانإِذَا "  هلالج لجهللا  يقول

رداً على ذلك وألنه ال يوجد إيمان منذ وفي ذلك الوقت . " يكون من اليائسين. إنه غير ممتن ولكن عندما يحدث له شيء  ألشياءل هذه اك

. اليأس هو  ، فهناك يأس]مع[ حالة العالم ، نظًرا ألن معظم الناس ليس لديهم إيمان . اآلن ئ سي أمر. اليأس  البداية ، هناك يأس أيًضا

 . أسوأ شيء

، ليس فقط في  أيًضاالدنيا  هفي هذ النارفي يعيشون . أولئك الذين ال يؤمنون به  يؤمن بعون هللا ويؤمن بوجود هللا، المؤمن يؤمن باهلل 

. اليأس والشر هو الذي  في الداخل أسوأ النار.  إنهم يعيشون في نار لكنها ليست كالنار التي نعرفها . الدنيا ههذ اآلخرة ولكن أيًضا في

.  حتى تزداد وتستمرهذه النعم على . يجب أن نكون شاكرين  دائًما ممتنينلذلك ، يجب أن نكون  . كارثة كبيرة اليأس.  يحرق الناس

.  ، فلن يكون هناك شيء له قيمة أو فائدة. إذا لم يكن ذلك  . الحمد هلل على ذلك ألن كل خير في اإليمان إيمان أعظم نعمة هي نعمة

من و . إيماننا إن شاء هللاويزيد حفظنا هللا ي.  يكون لذلك أن؟ ال يمكن  نفسه ، فكيف سيفيد اآلخرين يفيداإلنسان الذي ليس لديه إيمان ال 

  . هللا التوفيق

 الفاتحة .
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