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ما يسمى مسلمين
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  .أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم  .الصالة والسالم على رسولنا
محمد سيد األولين واآلخرين  .مدد يا رسول هللا  ،مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا  ،مدد يا مشايخنا  ،شيخ عبد هللا الفائز
الداغستاني  ،شيخ محمد ناظم الحقاني  ،دستور  .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .
نبينا صلى هللا عليه وسلم يقول " اإليمان مقام عال  .للوصول إلى هذه المرحلة يجب أن يكون لديك إيمان في القلب  .على الرغم من أن
هناك الكثير ممن يسمون مسلمين  ،إال أن القليل منهم لديهم إيمان حقيقي " .الشخص الذي يمتلك اإليمان هو من يؤمن بالرسول  .لذلك
هذه اآلية تقول :
بسم هللا الرحمن الرحيم

اْلي َمانُ ِفي قُلُوبِكُ أم
قَالَ ِ
اب آ َمنَّا قُل لَّ أم ت ُ أؤ ِمنُوا َولَ ِكن قُولُوا أ َ أ
ت أاْلَع َأر ُ
سلَ أمنَا َولَ َّما يَ أد ُخ ِل أ ِ
يقول العرب أن لديهم إيمان  .في القرآن الكريم  ،يقول هللا عز وجل ليس لديكم إيمان  .لقد أصبحتم مسلمين  .لقد قبلتم باإلسالم  ،ولكن
اإليمان في القلب  .لم يدخل االيمان في قلوبكم  .ألنهم يعتبرون النبي على أنه منهم  ،قائلين أنهم يستحقون هذا الشيء  ،شعروا بأنهم
أصبحوا مسلمين  .صحابة النبي هم مستثنون من هذا  .لديهم إيمان في قلوبهم  .لديهم محبة للنبي في قلوبهم  .هم أولئك الذين آمنوا وقبلوا
بما يقوله النبي  ،لكن المجموعة األخرى قبلت وآمنت باالسم فقط .
لهذا السبب أظهر نبينا صلى هللا عليه وسلم معجزة حينها  ،رغم أنه عليه الصالة والسالم لديه مرتبة أعلى بكثير من أي منهم  .وضع
أولئك الذين سلموا له في مرتبة أعلى أيضا  .كانوا مثل اآلخرين  ،لكن نبينا جعل كل واحد منهم نجمة  .هذا ما يحدث عندما يدخل
اإليمان  .أخذوا اإليمان في كل مكان ذهبوا إليه  ،أصبحوا سالطين  .النوع اآلخر هو الشخص الذي يبقى ثابتًا فقط  ،ال يتحرك إلى األمام .
اآلن يعتقد البعض أن العربي يعرف أكثر  .ال يوجد شيء من هذا القبيل  .الشخص الذي ال يسلم للنبي صلى هللا عليه وسلم ليس مؤمنا ،
هذا شخص قبل باإلسالم فقط  .هذا يعني أن هناك فرق كبير .
اآلخر  ،الذي يدعى بدو عرب  ،هو النوع الذي ترك الدين بعد انتقال نبينا من الدنيا  .أصبحوا مرتدين  .هذا مستمر ،حتى النهاية ستكون
بهذه الطريقة  .هذا مهم  ،لذلك  ،لكي تكون قادرا على تمييزهم  .هناك فرق كبير بين المسلمين  ،بين أولئك الذين يقبلون فقط بالكالم
وليس لديهم إيمان في قلوبهم والمؤمن  .علينا أن نكون حذرين ونسلم ألولئك الذين لديهم إيمان حقيقي في قلوبهم  .من المفيد تشريفهم  .من
المفيد زيارة مقاماتهم الى يوم القيامة .
الحمد هلل الذي جعلنا نمر كل يوم أمام النبي صلى هللا عليه وسلم [أي في المدينة المنورة بعد الحج] .ال داعي للقتال مع اآلخرين كل يوم
هناك  .بالفعل عندما يكون لدى المرء أدب ويمر بالمكان [أي مقام النبي صلى هللا عليه وسلم] ينزل تجلي سماوي  .وينطبق الشيء نفسه
على جنة البقيع  .ينظر هللا عز وجل إليهم [أي  ،هؤالء الزوار الكرام] برحمة  ،نعمة  .غضب هللا ينزل على من يقول للناس أن هذا أو
ذاك غير مسموح به هنا  .حفظنا هللا ! هللا يجعلنا جميعا أصحاب ايمان حقيقي  ،إن شاء هللا  .ومن هللا التوفيق .
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