
 
 
 
 
 
 
 

 ایمان قوی 

 

 ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

ن، آوردايمان  اما شود، می تبديل مسلمان به انسان. است مسلمانان برای درجه باالترين ايمان

 قاداعت همثل نکديگر  رطو بهداريم که هر چيز از هللا می آيد.  اعتقادمی شويم،  مؤمنقوی می شود  وقتی

کسی است  مؤمن. کند بازی نمی تواند مؤمنبا  .کند می بازی خواهد می که همانطوراو  اما شيطان با دارد

 پيروی می کند. مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبرکه در راه آنچه هللا امر داد است، راه 

 

انجام می  مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبردر زمان  که هر چيزی توانند نمی آنها البته، حاضر، حال در

براينکه ايمان وقت تر بشود الزم است به بتوانيد، برای ايمن فايده دارد.  رهر چهقداما  دادن، انجام بدهند.

 هککسی باشد  نبايد راهنمایکند.  تاطاعيک معلم، يک انسان عالم، حقيقی عالم ، خواجهيک يک مرشد، 

 اخير های زمان در اما ندتدر گذشته وجود داش آنهاد. فروش به پول برای را خوداست يا  شهرت دنبال به

 یچيز کس هيچ اما کنند، می خطا گاهیيک چيز می کنند، است.  شده مد، است يافته افزايش آنها تعداد

اين  هحاليک درفايده داشته باشد، فايده مادی، اين را تکرار می کنند. اين خطا  اگر همچنين آنها. گويد نمی

شان می دهند، خود سر قضاوتضرر می رساند. کسانی که حکم با توجه با ، فايده ندارد، ضرر دارد

 ه دست می آورند.ضرر ب

 

 نبعم از .نکنيد باورمی دانيد،  خودتان يا آن را بينيد میخودتان  را آن چگونههر چيز را با توجه 

، آن وقت ايمان تان قوت تر کنيد طاعتميتوانيد  باشد، صادق او اگر است، درست اگر کنيد چک اصلی

 ،برعکسهرگز ايمن تان کامل نمی شود،  دهيد، انجام را چيز ها خود ذهنيت به توجه با اگر نه،. می شود. 

در اين آخر زمان مسلمانان جناب هللا  انشاءهللا .بدهيد دست از را خود ايمان است ممکن، کند محافظتهللا 

 را هدايت کند و به ما ها ايمان عطا کند. 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 رّبانیحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۹ ذيحجه ۲۷


