
 
 
 
 
 
 
 

 قوت ایمان 

 

 ،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.محمد ناظم الحقاني، دستو شيخشيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، 

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

مان نمونه زيبای است. در راه او بودن برای ما ها فرض، واجب است.  (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر

"هر کس که من را از مادرش، پدرش، مان است.  (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبرانسانی که بيشتر دوست داريم 

حضرت خودش بيشتر دوست نداشته باشد، ايمان ندارد، يعنی ايمان او تمام نيست، مومن حقيقی نيست،" 

 می گويد. مان (ملسو هيلع هللا ىلص) پيامبر

 

يعنی ولی هللا باشيد. ولی يعنی دوست دارد،  هللاکه يعنی انسانی ، هللاخدمت به  يعنی بودن؛مؤمن 

 حضرت پيامبرچی، يعنی دوست هللا، دوست او بودن يعنی انسان که به او ايمان کامل دارد. تا زمانی که 

را به  در حال حاضر آنها عشقبيشتر دوست ندارد، ايمانش کامل نيست. بنابرين، مان را خيلی  (ملسو هيلع هللا ىلص)

ضعيف شود. نشان می دهند به طوری که ايمان انسانها  عنوان چيزی بدمان به  (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر

 .حساب می کنند عالمرا  شانمی دهند، افرادی هستند که خود اين کار را انجامکه  انسان هایاکثر 

 

و اسالم  نآنها با انسان های که به مسلمانا ،نيستند، آنها با اسالم نيستندخوب  انسان هایها با آن

آن را تمديد آنها "اسالم اکنون قديمی است، ما آنها اسالم را دوست ندارند.  ضرر ميرسانند هستند.

مان  (ملسو هيلع هللا ىلص) پيامبرحضرت آنها همه دشمنان اله، دشمنان  .می گويند "،خواهيم کرد، اصالح خواهيم کرد

 درستخدمت به اسالم  برای، ظاهرا خطيببه نام امام  ها متأسفانه، اين دانشگاه ها، مدارسهستند. 

به آنها  صافانسان های کرده اند، اما در حال تالش برای از بين بردن اسالم هستند. آنها می دانند که 

آنها را به طور ، آنها برای خدمت به اسالم آمدند. ند برای هللا آمدندخوانمی کسانی که . همه می آيند

 .دنمی کن  تحميلکه ممکن است بی فايده و بد باشد بر آنها  فکریهر ، سپس گسترده ای جذب می کنند

 

چند نفر دوباره گرفتار می د اما دور انداختنا را اين فکر ه بيگناهشکر به هللا اکثر اين بچه های 

همانطور که می گوييم، ايمان مهم  ، هم به خودشان ضرر ميرسانند، هم به ديگران ضرر ميرسانند.شوند

 چيز ترينمهماست، چيز مهم  هر مهم است ، کار ترين چيز است. همه چيز مهم است، علم مهم است،

مان،  (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر به عشق تک راهی وجود دارد، ،همانطور که می گوييم .ايمان استقوت 

ما  دراين عشق را  انشاءهللا هللا .داشتنداو را بيش از هر چيز ديگری دوست  حرمت او را نگه داشتند،

 .افزايش يابد ن راايمان ما يابد،افزايش 

 



 

 

 

 

 

 

 

 و من هللا التوفيق.

 .الفاتحه

 

 

 رّبانیحضرت شيخ محمد محمت 

 ، درگاه أكبابا، فجر۱۴۴۰ جمادی اآلخر ۲۷


