
 
 
 
 
 
 
 

 است بزرگ نعمت یک ایمان 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. بسم هللا الرحمن الرحيم

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

 ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد يا مشايخنا،مدد يا رسول هللا، مدد يا 

 .شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، شيخ محمد ناظم الحقاني، دستور

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

ر حال هبه  دارند، اعتقاد آخرت به که افرادی. است ايمان شرايط از يکی آخرت به اعتقاد

 .ندشو می افزايش بيشتر گناهان ،است تر ضعيف ايمانهر چه قدر  شان را انجام می دهند.خود حسابداری

 شتباهاتا و گناهان بسياری فرد )آن( که است دليل همين بهبدهد.  جوابچونکه نبايد نگران باشد که حساب 

کنند و  ادعای ديگران تثرو و مالکيتبر ، سعی می کنند می کنند تجاوزرا  ديگران حقوق آنها. دارد

 اما خوب انجام دادم.""من پيروز شدم.  ،برای خودشان()کردن در هنگامی که فکر می کنند  یکالهبردار

   .کردن ی بزرگیاشتباهچه  دميفهمنهنگامی که روز قيامت برسد . داد خواهند پاسخ قيامت روز در آنها

 

هر چی  ،ش می دهدآموز مهربانی، نشان می دهد ادببه مردم  ايمان .است زيبا چيز يک ايمان

 ،می شود افزايش ايمان که همانطور .است فايده بی ايمان بدون شخص يکاست در ايمان است.  مفيد

 ردمی شود.  هبيفايدمی شود فرد  فضعيهنگامی که ايمان  همانطور و ،شود می افزايش نيز فرد ارزش

 درس ها ميليون و هزاران. دندار وجود زيادی های درس. و از بين ميرود شود می تبديلمردار ، به نهايت

آن را می دهد. شيطان بشر را فريب  اما د،ندار وجود دياد بگيرنای  مردم نکهبراي جا همه در نمونه و

 آسان تر است.  کار های بد انجام دادن، که کند می فکر فرد و کند، می احساس سنگيندر نفس  شخص

 

 فکر آنها اما نيست راحتنيز  اينجا در. است سخت آخرت در اما است راحت اينجا در ،اکنون

 انیکس برای. شوند می آنها بر تاريکی و سنگينی آنها دارد، وجود که گناهی هر. است راحت که کنند می

 زرگب)نعمت(  برکت يک ايمان بنابراينو نور تبديل می شوند.  راحتیبه  شوند، نمی آنها مرتکب که

ه ب بايد و است امام شرايط از يکی آخرت. کنيم يادآوری آخرت از را فرزندانمان مداوم طور به بايد. است

 می آنها به آخرت در مردمکسانی که آن را نمی خواهند، پشيمان می شوند. . بياوريمبه دست  داعتقا آن

 اما د،می شون پشيمان آن از آنها ".بريد می رنج را آن مجازات اکنون ،بگير را آن بينيد؟ می: "گويند

 است.  هبيفايدشان  پشيمان

 

 (ندانشمندا، نعالما) محققان و دقص افراد از بايد مطمئنا. نيست هر کسی برای ايمان آموزش

 اينجا در و دانشگاه درايمان را  نميتوانيد. دبگيري ياد دهند می انتقال ديگر يک به يک از را آن که دقص

 شاءهللااناجازه دهيد بگويم که . هستند جنگ دائمی حالت در آنها. است شيطان دشمن ايمان. ميادبگيري آنجا و

 ايمان مان پيروز شود و شيطان شکست بخورد.



 

 

 

 

 

 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۹ محرم ۳


