
 
 
 
 
 
 
 

 است واقعی شخص با اعتقاد یک مؤمنیک  

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 واآلخرين،الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين 

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 :فرمود (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر

 

ا ِجئُْت بِه. َلا يُْؤِمنُ  اهُ تاباعاً ِلما تَّى ياُكونا هاوا دُُكْم حا  أاحا
 

 مان حضرت پيامبر، ميل فرد با آنچه که هوس حوا، اگر برسد، واقعی ايمان به نميتواند شخص

 آورد (ملسو هيلع هللا ىلص) که او اسالم و شريعت دستورات، زير که زمانی تا شخص ايندارد.  قمی خواهد فر (ملسو هيلع هللا ىلص)

  .به دست نمی آورد واقعی ايمان نباشد،

 

بودن يک درجه باَلتر است.  مؤمنرا بگويد به مسلمان تبديل شود، اما  شهادت کلمات که کسی هر

 آنها يراز. است ضعيف مسلمانانيعنی کسانی که ايمان دارند و کسانی که ايمن شان قوی است. ايمان اکثر 

 آنها. دهند می انجام را کارها خواهند، میخودشان  هوسبا ميل نفس و  توجه با خود، ذهنيت به توجه با

 یم ضعيف و شود نمی تر قوی آنها ايمان و مانند، می تر پايين درجه در کنند، می را کار اين که وقتی

 .شود

 

خود انجام داد، ايمنش قوی تر نمی  نفس به توجه باپس از اينکه اين کار ها را  باشد، که کس هر

اشته ددوست داشت و دوست ن (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبرشود. بايد )نياز داريد( دوست داشت باشيد آنچه که 

براينکه ايمنت قويتر شود. هنوز خوب است اگر کم دوست داريد و کم دوست   باشيد آنچه او دوست نداشت

 و هر چه دوست انجام می دهند هر چه ميل شان است و دهند نمی گوش اسالً  مردم از بعضینداريد. 

 يامبرحضرت پهای  صفت بايد آنها ،قويتر شود آنها ايمان نکهبراي. شود نمی تر قوی فقط آنها ايماندارند. 

 .است چيز مهمترين اينباشند.  داشترا دوست داشت باشند و مثل او دوست  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان

 

 دتعبا، نمی گذارند، می توانند هر چه قدر بخواهند احترام (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر به که کسانی

اد برعکس ز افرني .است ضعيف، يعنی هنوز ايمن شان دارند نفس خودشان را پيروی می کنند نيز . آنهاکنند

 يفضعمان آنها نيز ايند. ، نه دعا می کنخوانندنماز نمی  که می گويند مسلمان هستند و افرادوجود دارند، 

 انجام هللا خاطر به آنها اگر شد خواهد قوی آنها ايمان .کنند نمی عبادت هللا خاطر به آنها کهيعنی . است

 



 

 

 

 

 

 

 

 ايمان درجه. کند ايمان از مردم را ما هللا. داشت خواهند دوسترا  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر اوَل و بدهند 

 .است بلند

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۹ لربع او ۲۷


