
 
 
 
 
 
 
 

   هستم مؤمن من بگویند که نیست کافی این

 

 وبركاته، هللا ورحمة علیكم السالم

 .أعوذ با هللا من الشیطان الرجیم. بسم هللا الرحمن الرحیم

 واآلخرین، األولین سید محمد رسولنا على والسالم الصالة

 مدد یا رسول هللا، مدد یا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا،

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

 .طریقتنا الصحبة والخیر في الجمعیة

 

 

 :کند می اعالم( ص) ماها موالنا

ِعیفِ  ِ ِمَن اْلُمْؤِمِن الضَّ  اْلُمْؤِمُن اْلقَِويُّ َخْیٌر َوأَحبُّ إلى اّلله
 

 همه در آن نیست، بدن در فقط قدرتچی؟ یعنی این ."است ضعیف مؤمن از بهتر مؤمن قوی"

 نمی" نیست، کافی آن هستم، مؤمن من: "گفت .بهترین چیز همه انجام به باید شما که معنی .است چیز

 قدرت آید، می قدرت سپس و( جالله جل) هللا توسط شده داده دستورات از اطاعت شما اگر .باشد تواند

 .است مهم نیز روحانی نیروی اما است، مهم مادی قدرت .آید می روحانی

 

 بهترین آنچه به باید آنها .شوند نه ستم مسلمانان که طوری به کامل به نیاز قطعا مسلمانان آثار

 مردم به را آن که .مردم نفع به این و دقت با را خود کار انجام به نیاز آنها .کنند نگاه است کار هر در

 .است مفید مردم به را مرد این: "گویند می آنها زمان آن در .برد می سود خود نیز را آن است، سودمند

 .است ارزش با شخص یک از نوع این ."است خوب کار یک از نشانی او

 

 به را خود کار" ،"تکیرون فا  زحمة: "است مسلمانان به( ص) پیامبر حضرت های توصیه این

 و فرد یک ارزش. خوب کارهای انجام مطلق. بیکار شنیدن نه. کنیند نه تنبلی به عادت." دهیند خوبیانجام

 میشود افزایش همچنین فرد یک ارزش. میدهند خوب کارهای انجام آنها که زمانی کند می رشد ارزش

 (.ص) پیامبر حضرت کنار در

 

 می همچنین او عنوان به است، ضعیف مسلمان یک از بهتر قوی مسلمان گفتیم، که همانطور

 نیازمندی نیست خوب .هستند( ص) پیامبر حضرت از زیبا کلمات این .کند کمک مسلمانان دیگر تواند

 شیوه همان در نیز آنها که طوری به را، خود فرزندان خود، خانواده به آموزش این مداوم طور به باید شما (.ِمْسِكین)

 .باشند مفید مسلمانان به ای



 

 

 

 

 

 آنها همه و دارد وجود قوت نقاط از بسیاری انواع گفتیم، که همانطور .بدهد قدرت این ما به( جالله جل) هللا

 .باشد ما یاور( جالله جل) هللا که .هستند نیاز مورد

 
 

 .و من هللا التوفیق

 الفاتحه

 

 حضرت شیخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۳۹۴ دی ۱۷ ـ۱۴۳۷ األول ربیع ۲۷

 


