
 
 
 
 
 
 
 

  ایمان چیزی است و اسالم چیز دیگری است 

 

 ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 .الرحيمبسم هللا الرحمن  .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

 ر.شيخ محمد ناظم الحقاني، دستوعبدهللا الفائز الداغستاني،  شيخ

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

، اما چون شيطان او را بدهندمورد بحث قرار  ندرا نمی توانمان  (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبرعظمت 

عالمان به اصطالح يکی مثل ما ها نگاه کنيم. کسانی که  عنواندوست ندارد، در تالش است تا او را به 

آنها هيچ ارتباطی با او ندارند.  چونکهنابود می کنند، ايده واقعی او را مينامند آن کسانی هستند که 

 .ی ندارندو بنابراين هيچ ايمان ندارندارتباطی 

 

، اما "ايمان" يک مفهوم است، ]و[ اينطوری باشد، شايد مينامندمسلمان ن را آنها خودشا

[ می گوئيد، شما يک شهادتزمانی که شما کلمه را ]يعنی  -"اسالم" ديگری است. اسالم در زبان است 

نگه می زبان  درآن را  ،با قلب تأييد شود؛ آنها اين کار را انجام نمی دهند الزم استمسلمان هستيد. اين 

همانطور . مهمترين چيز اين است که، هستند، اما همه اينها خالی دنهزاران کتابخانه کتاب خواند دارند.

، فايده می رساند ضرربه خودشان . بدون ايمان، آنچه خوانده می شود باشددر قلب ، ايمان که می گوييم

نداشت،  ايمانی، چون او هيچ اما؛ دانستهمه چيز را خيلی خوب می  -را داشت  علم. شيطان همه ندارد

 تبديل شد. تامخلوق بدترين به خوب نبود، او مخلوق، هللا در نظرشد.  لعنتدر نهايت 

 

راهنما به يک  الزم استکنيد.  پيرویرا  مرشديک  الزم استبنابراين، به عنوان اولين قدم 

می  علم. می کند علم طلبهسپس ، باشد داشتهدوست  مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبرمتصل شود که مبارک 

هستيم اين شاهد  اين روز ها . آنچه کهدارندبد وجود  عالمانخوب يا  عالمانباشد يا نه.  فايده داشتهتواند 

ما را  هللاپول خراب می کنند.  دو سکهخود را برای  دنياايمان ندارند، به خاطر اين  عالماناکثر است که 

 کند. خوبی عطا هللاانشاگذارد، ب ايمان انسانهابه قلبهای  هللا! دفظت کناز آنها محا

 

 و من هللا التوفيق.

 .الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت رّبانی

 ، درگاه أكبابا، فجر۱۴۴۰ خراآلربيع ۱۴


