
 

 

    

 مراتب اإليمان

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد 

الداغستاني ، شيخ محمد األولين واآلخرين . مدد يا رسول هللا ، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد يا مشايخنا ، شيخ عبد هللا الفائز 

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

الجماعة .  الصالحات ونيفعل الذين. يد هللا مع الجماعة  لخيرإجتمعنا على ا،  تحدث عن المجتمعال.  ومجتمع تجمع،  جميل مجلس اهذ

ذكر هللا وكسب كون تيجب أن  كل نيتنا . . ال شيء آخر حشد غير مجدي إنهم.  سيئمجتمع  إنه.  ليست جماعة إنس الخيرالتي ال تفعل 

 ون .وبائس م، ميؤوس منه . إنهم أناس غير راضين إلى هذا العالم ؤواولماذا جا الناس ال يعرفون لماذا يعيشون. معظم  هللا رضا

. بقدر ما ية عال مرتبة، مرتبة مميزة  يعطيهم هللا،  األخرى. بالمقارنة مع الكائنات معزز ، معظم ، مكرم  كائن ما تسمونه اإلنسان هو

،  اهلل وإذا كانوا ال يعرفون لماذا أتوا إلى هذا العالمب ايعترفو لم، إذا  . إذا لم يكن كذلك هدوءب وعاشوا كلما ارتقت مرتبتهم،  يعترفون باهلل

 لن يستفيدوا .،  . في النهاية غير مستقر ويكون،  غير راض يكون، األلم ،  البكاء، بالشكوى حياتهم كلها  سينفقون

ألن  مرتاحالمخلص  إيمان . . هذا ما نسميه هللا نالماذا خلق ونبالنسبة لألشخاص الذين يدركون هللا ويعرف ةسهل، كل المصاعب  ومع ذلك

، الذين يدركون هللا ال يرتكبون  . لذلك ما نقوم به كل لحظة ينا. هللا شاهد عل ناهللا ويسمع ناا. ير . هللا معنا هللا عند كل شيء يأتي من

 . تكون جيدةس وآخرتهم،  الطمأنينة والسعادةهللا ذلك الوقت يعطيهم في  نفوسهم .رغبات  ونتبعيالشرور وال 

الحزن والضيق. حتى لو كان ذلك يؤثر قليال،  سوىتعطي الناس شيئا ال . األشياء السيئة  بحث عن الهدوء والسعادة في األشياء السيئةتال 

مسكن لأللم عندما يكون لديهم ألم  ونأخذي. الناس  ، وسيكون الشخص أسوأ من ذي قبل من شأنه أن يقلل من تأثيره قليال في وقت الحق

. ليس هناك  يبدأ الخفقان مرة أخرى ". وعندما يذهب تأثيره بعد ذلك بقليلذهب إلى الطبيبأ لن.  أنا مرتاح اآلن " ون، ويقول في األسنان

 . غير مجدي ما لم يتم التعامل معه هذا.  نهاية لهذا

.  فعل الخير، القيام باألعمال الصالحة .  مناسبة لتلك الحكمةال والقيام باألعمالإلى هذا العالم  نامودقلذلك العالج هو معرفة الحكمة وراء 

 . عقابهم ينالونوأولئك الذين يفعلون الشر ، الخير  ونجدي يفعلون الخيرأولئك الذين 

. هناك الكثير من  اإليمان الحقيقي قليلون لذلك أهل. بهذا ل عدد قليل جدا من الناس . قب للناس ما نقوله واشرحيجميع األنبياء أن  حاول

؟" كما قلنا ليس  كيف يكون ذلك ممكنا " تسأل. إذا  هذا السبب الكثير من المسلمين يعانون األلمل.  الناس ليس كامالولكن إيمان  المسلمين

.  واإليمان هما نفس الشيء اإلعتقاد.  إيمان شيء آخر أن يكون لديكشيء في حين  امسلم أن تكون. لديهم اإلسالم ولكن  لديهم إيمان

 . مسلم فهو " إال هللا ال إله " يقول من، كل  ومع ذلك

على األعلى واأل يرتقون الى. أعلى  مسوا على مستوى عال جدا وبعضه، لي الناس العاديين،  . بعض الناس ودرجاته مراتبهكل شيء له 

على اإلطالق.  اكوتيش مل إال انهماألنبياء  ال يهم كم عانى،  أكثر راحة وأكثر هدوءا. لذلك ويكونوناإليمان ب كما ان مرتبتهم تزداد، هكذا 

 .إيمانهم أقوى  " ألن آه " ايقولو م!" وليقرفوا "لم 

عن طريق  لم يتراجعوا. وا تراجعي مول واشتكي مل،  الكثير من األلم واعان ذلك. على الرغم من إنهم أولياء كذلك .  ثم تأتي الصحابةومن 

هم وضعوا فخا ل ." اإلسالم تعلمحتى نتمكن من  لنا اشخاص أرسل لنبينا الكريم " الخونة قالوا. البدو يعرفونه  الذياإليمان واإلسالم 

انهم  حيثفي معركة بدر أسرهم . كان هناك أولئك الذين قتلوا  مكة المكرمة يمشركلمصابين وباعوهم  اهرب ا. اثنان منهم هموتلوق

 .منهم هم لالنتقام اشترو



 

 

 

 

 ارتدينا عن.  عن االنتقام وتخلينا كثيرا عذبناكم " قالوا.  البشر هتحملي الما ب. عذبوهم كثيرا  قتلهم واوفي النهاية حاول عذبوهم لعدة أيام

.  خز نبينات" ال تدع شوكة وا أجاب "؟ . كيف يحدث هذا عانون كثيرا للنبيت . سألوا ""ممكنا  هذا ليس،  " الأجابوا  ". وسنحرركمدينكم 

 في سبيل هللا ". هذا.  ال شيء معاناتنا وتعذيبنا

هذا ل.  ، أو أي شيء من شأنه أن يؤثر عليهم ، المرض ، األلم تعذيبال. لذلك ال  من اإليمان أصحاب المراتب العالية، هؤالء هم  هنا

 تخطي علىنحن قادرون .  فضل هللاهللا عندما نفكر في وجود هللا و ، ولكن ال شيء يصعب على الناس إن شاء وضع العالم صعبالسبب 

 . وعلى رؤوسنا حاضرهو دائما .  وهللا موجود شاهدنا. هللا  . هللا معنا التجارب والمحن

كون تن أل ال داعي،  . لذلك مكتوبال كتأكل رزقس،  مكتوب لك أن هناك رزق. طالما ينتهي رزقهم هذا العالم حتى  ونتركيالناس ال 

 . عيننا إن شاء هللايهللا .  ليست مهمة امور : هذه . حدث هذا وذاكوسيرزقك . هللا هو الرزاق  عاني ضائقةتحزينا أو 

. محرم األول من . يوم االحد هو  . السبت هو نهاية العام إن شاء هللا 1438كون وسي نتهيي الهجري . العام1437هذا العام إن شاء هللا 

 .اإلسالمية السنة ، هجرية السنة لوفقا ل ناتعباد نؤدي.  رأس السنة الهجريةهو محرم األول من 

من ذلك هو صوم  األهم.  ، واألحد ، السبت نهاية العام يمكنهم صيام. أولئك القادرين على الصيام  محرم هو يوم األحد األول من

.  ثالثة أيام أيضا وا. أو أولئك الذين يريدون أن يصوم محرم العاشر والحادي عشر منمحرم أو  صيام التاسع والعاشر من.  عاشوراء

 . إن شاء هللا بركة كونت. سوثوابها كبير  اجرها.  اتجاهلهتال  لذلك فضلها عظيم

للمنزل  زاد. أولئك الذين يشترون  من المرض محفوظينوضوء كامل يوم عاشوراء ون ويتوضؤ يستحمونإن شاء هللا أولئك الذين 

تقرأ .  ذلك اليوم ات فيأربع ركع. وهناك أيضا الضيق  ون منعانيهذا العام إن شاء هللا وال  تاحينمر ونكونسيلألطفال  إجازة ويعطون

 ناجعلي هللا.  هللا إن شاء هللا سيتقبل.  أي شيء تطلب. يمكنك أن  الدعاءتم يثم ومن في كل ركعة   اإلخالص الشريف إحدى عشر مرة

 . إلى سنوات عديدة أخرى إن شاء هللا نصل

 ال ال تقتربوا منها ابدا .. فيها المعاصي ترتكب  التي ليلةالهو  التقويم اآلخر. ة الهجري السنة، نا عام، بداية ة الجديد سنتنا يه ههذ،  هنا

 .ة الهجري السنة وأشهر هللا المباركة ، أيام يوجد فيها ، السنة التي . السنة الهجرية كرابا الفراشالى  اخلدوا . أبدا مثلهم واتكون

 ة .ممكنبأي طريقة نا ويريدون خنق اإلسالم والمسلمين قد هاجمكله  الكفر . عالم سنة النصر لإلسالم تكون إن شاء هللاو مباركة هاجعلي هللا

ومن  . يحدث إن شاء هللاوس. هذا هو وعد هللا  يجعل العالم كله مسلمو،  السالم عليه، يظهر المهدي ن مووهزمهم ، إن شاء هللا  ومع ذلك

 هللا التوفيق .

 . الفاتحة
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