
 

 

    

 قیمة كونك مسلم
 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با: من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 الفائز هللا عبد شیخ ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد

 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني

قلیل جدا. عددھم . بمعنى أن معظم الناس مسلمون، وأولئك الذین یقولون أنھم لیسوا مسلمین  نحن نعیش في بلد مسلم الحمد :
ولكن ال یعرفون  ونمسلم یعتادون على أنھم. ة أیضا قل مون قیمة ھذه البركة ھ، ولكن أولئك الذین یقدرون ویعرفقلة ھم 

 .عظیمة  ا. قیمتھ قیمتھا

. بینما الناس  ، وعندما ال نرى ذلك نحاول تقلید اآلخرین . ال نرى ذلك هللا اعطانا ایاھانحن ال نقدر قیمتنا وھذه القیمة التي 
 . الفائدة، عدیمة منھا  فائدة الأشیاء  ونفعلی نقلدھمالذین نحاول أن 

الجواھر  هللا . أعطانا أنھا أكثر جماال معتقدینعلى أنفسنا  ونضعھا، المزیفة أخذ الزجاج والحجارة ن، الجواھر رمي ننحن 
 لم، أو حتى لو  من أیدینا وسحبت انعاخد تم.  اونحن ال نعرف قیمتھ معنىما للكلمة من بكل  الجواھر. أعطانا تلك  الحقیقیة

 . رمیھا في القمامةننحن ، ھا یأخذو

 العلوم فیھ .": كل  واألخرین األولین علم . " . القرآن الكریم ھو ضروريھ . ھناك كل شيء فی دیندین اإلسالم ھو أجمل 
 . الخارجي والداخلي فیھ الفیض.  منھ الفیضنأخذ 

، بخالف سنة حضرة الرسول صلى  العباداتبخالف ھذه .  الناس یفعلون أشیاء ال یأمر بھا هللا ویعتقدون أنھم قد أنجزوا شیئا
كن ت. حتى لو لم  كون لھا أي فائدة للبشرت، األشیاء التي یجري القیام بھا لن  ، وبخالف ما یظھره اإلسالم هللا علیھ وسلم

 .ة صبح ضارت. ولكن معظم الوقت كذلك  ةكون مفیدتلن  ا، فإنھة ضار

الخیر إن  رؤیة یرزقنا. هللا ا سیتجاوز منفعتھ ا، فإن ضررھ ، كما قلنا . وإالبإھتمام ، علینا أن نكون حذرین ونفعل كل ما نقوم بھ  لذلك
 ومن هللا التوفیق . . شاء هللا

	الفاتحة .
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