
 
 
 
 
 
 
 

 مسلمان به زبان 

 

 ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 بمان فرمود: ايمان مرتبه باالی است. برای رسيدن به آن، الزم است در قل)ملسو هيلع هللا ىلص( حضرت پيامبر 

خود ايمان داشته باشيد. هر کس به زبان مسلمان است اما کمی صاحب ايمان هستند. صاحب ايمان، به 

 مان اعتقاد دارد. به همين دليل آيه کريم می گويد؛ بسم هللا الرحمن الرحيم)ملسو هيلع هللا ىلص( حضرت پيامبر 

 

نَا لَمأ ِمنُوا َولَِكن قُولُوا أَسأ َراُب آَمنَّا قُل لَّمأ تُؤأ َعأ يَماُن  قَالَِت األأ ِ ا يَدأُخِل اْلأ َولَمَّ

 فِي قُلُوبُِكمأ 
 

 ايد، ولی بگوييد اسالم يناورده " بگو: "شما ايمانايمان آورده ايم"عربهای باديه نشين گفتند: "

(. اعراب می گويند که ايمان دارند. ۱۴)سوره حضورت: نشده است!" قلب شمارد اآورده ايم، اما هنوز و

می گويد، "ايمان ندارند." شما مسلمان شده ايد، اسالم قبول کرده ايد، اما ايمان در قلب  قرآن عظيم شاندر 

از خودشان است، آنها  مان)ملسو هيلع هللا ىلص( حضرت پيامبر چونکه آنها می گويند که  ."داست، ايمان ورد قلب تان نش

 جزب، مجبور شداز آنها اسالم  بعضیبرای  اينپس از با خودشان است،  تر ستهيشامی گويند اين چيز 

ستند ه یآنها کسانمحبت دارند.  مان)ملسو هيلع هللا ىلص( حضرت پيامبر ، به دارند مانيا شانيدر قلبها صحابه . همهصحابه

 آورند. مانيبه زبان ا گرانيکنند، اما د یقبول مگفت هر چه و  اند آورده مانيکه ا

 

ه ب فقط ه و همه آنچه را که می گويند قبول می کنند، اما ديگرانآنها کسانی هستند که ايمان آورد

 دند. آورزبان ايمان 

 

لی خي مان)ملسو هيلع هللا ىلص( پيامبر مرتبه نشان داد به طوری که  معجزه مان)ملسو هيلع هللا ىلص( حضرت پيامبر به همين دليل 

اما  بودند گريد مثل انسان هایآنها تر برد. را باال صحابه، نيتابع، استهر کدام از آنها عالی تر از 

 یوارد م مانيا یاست که وقت یزيچ نيا کرد. ليستاره تبد کيرا به  همه آنها مان)ملسو هيلع هللا ىلص( حضرت پيامبر 

 که ميروند، جايی هر نوع ديگر آوردند، آنها سلطان شدند.هر جای که رفتند ايمان  افتد. یشود، اتفاق م

کسی ند فکر می کن انسان هااز  بعضیاکنون  !اند ستادهيا، کنند یآنها به جلو حرکت نم ،است ستادهيفقط ا

 )ملسو هيلع هللا ىلص(حضرت پيامبر کسی که حرمت چنين چيز وجود ندارد. که عرب است از هر چيز بيشتر می داند. 

 



 

 

 

 

 

 

 

را پيروی نمی کند، او انسانی است که اسالم به زبان قبول کرده است.  مؤمنانرا نگه نمی دارد، راه  مان

 نی فرقی خيلی بزرگ دارند.يع

 

رت حضکه بالفاصله ی است که دين را ترک کرد نوعاز  ،است عرب ناميده نيبدو، نوع ديگری

ها است اين الزم اين ادامه دارد، تا روز قيامت ادامه يابد.از اين دنيا رفت، آنها مرتد شدند.  مان)ملسو هيلع هللا ىلص( پيامبر 

 دندر قلب ايمن ندار ،زبانبه  اسالم ،وجود دارد بزرگی بين مسلمانان خيلی های فرق. ديدهب صيتشخرا 

ها فايده به آن متعظيايمان حقيقی تسليم شويم.  صاحبانخودمان را به  تا بايد دقت کنيم. مؤمنانسان های  و

 .فايده داردآنها چيزی است که تا روز قيامت های  مقاماز  زيارت دارد.

 

 تملمبارزه با هيچ نيازی به  .رفتيم مان)ملسو هيلع هللا ىلص( حضرت پيامبر  کناردر هر روز خدا را شکر که ما 

 یها تجلی، عبور می کنداين مقام را دارد و  ادبشخص  کيکه  وقتی .داردنهر روز در آنجا وجود 

ه ب تيعنابا رحمت، مرحمت،  آنها را هللا عز و جلاست.  عيالبقجنتعين شکل در  .دنيآ یفرود م یآسمان

هللا ءاانش .استمجاز  نجايدر اآن  اي نيا نديگو یمکه  انسان های به می آيد دفروهللا  غضبميگيرد.  رنظ

 ان ايمان حقيقی کند. صاحببا کند،  محافظتهمه را خداوند 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 رّبانیحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۴۰ محرم ۲۲


