
 
 
 
 
 
 
 

 است اسالم دین

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

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

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 
 اسالم. شد مردم برای پناهگاه یک این. رسید نور هللا از شکر کرد، ارسال را اسالم ّجل و عّز هللا جا هد در

 خلق مادی برای تنها نه انسان که آنجا از. باطن در حتّئ اما ظاهر، در تنها نه. کند می فراهم مردم نیاز مورد چیز همه

 .شدن خلق روح برای هم و بدن برای هم مفید چیز. دارد روح همچنین انسان. شدن

 

( حیوانات از) تر پایین یا و حیوانات مثل مردم با. بود اسالم از قبل تاریک بسیار مکان یک هند بزرگ قاره

 بود شده ساخته خودشان کشور. شد مردم آن برای راهنمایی یک آن شد، وارد اسالم که هنگامی. کنند می قرار بر ارتباط

 که هنگامی. قیامت روز تا ماند نمی نشسته او. بود نه نشسته شیطان میان این در البته،. آوردن دست به خود آخرت آنها و

 کند می تالش او بیند، می را اسالم زیبایی او که هنگامی. شود می آن علیه بر بالفاصله او بیند، می خوب چیزی شیطان

 .کند خراب را آن و بدهد، انجام را برعکس کند، استفاده را آن که
 

 های ایده دنبال بروند باید آنها. آنجا رفتن برای میدوند بالفاصله آنها میشنوند، هند از غرب مردم که هنگامی

 تزئینی رسد می نظر به هندو مذهب. آین می خارج از که کسانی برای جز به .هست خودشان نفس به مناسب که احمقانه

 می فکر آنها و کنند می کار دین این در آنها. است شن نفس به جذاب که است دین یک این. است ها غربی به جذاب و

 روح از آنچه کردن تکمیل برای خواهند، می آنها آنچه کردن پیدا توانند می که کنند می فکر آنها. کردن پیشرفت که کنند

 .هستند امید نا آخرت در هم دنیا در هم آنها. شوند می امید نا پایان در و کنند می سعی آنها. رفته دست از را خود

 

 دین هیچ شده ساخته مردم خواسته و خود سر به توجه به که دین یک. است اسالم دین. نشین خروج هللا راه از

 اطراف محیط و شد ساخته معابد از بسیاری پس چگونه. نیست دین یک این که گویند می همچنین آنها حال، هر به. نیست

 .هستند چه ان و این دانند نمی آنها چیست؟ این نیست؟ دین یک را آن اگر بت و شد پر مجسمه با
 

 مردم با کامل دارد او حقیقت، در. دهد می قرار مضحک شرایط در را مردم او گویند، می آنها شیطان،

 دنیا مردم ترین یشرفته و هستند کرده تحصیل که گویند می آنها و کنند، می( کوچکی) خست جور همه. کند می سرگرمی

 به منجر و گمراه مردم شود می باعث که است چیزی این. است جهل اما نیست علم آموزش این که حالی در. هستند

 آن به که کسانی. است نور اسالم هللا، به شکر. بدهد مشترک حس آنها به هللا که بگویم، ها ما دهید اجازه. بشوند تخریب

 .هستند سودآور آخرت در هم دنیا این در هم هللا، خواست به هستند، وصل
 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ صفر ۲


