
 
 
 
 
 
 
 

 ارزش مسلمان بودن 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

شکر، داريم در يک کشور مسلمان زندگی می کنيم. اکثر مردم مسلمان هستند، و کسانی که می 

گويند مسلمان هستند، تعداد شان خيلی کم است. آنها کم هستند، اما کسانی که ارزش اين نعمت را می دانند 

ارتباط خوب با مسلمان  آنها  آنها راضی هستند با مسلمان بودن اما ارزش اين را نمی دانند.نيز کم هستند. 

 ارزش اين خيلی بزرگ است. بودن دارند اما ارزش آن را نمی دانند.

 

ارزش خودمان را و مال اين نعمت که هللا اعطا کرد نمی دانيم. اين را نمی بينيم، و هنگامی که 

اين را نمی بينيم سعی می کنيم ديگران را تقليد کنيم. داريم سعی می کنيم انجام بدهيم چيزهای که هيچ سود 

 چيزهای بيفايده هستند. ندارند، 

 

ميگيريم، و آنها را روی خودمان می  جعلیهای  نگسرا ميندازيم، و شيشه و  جواهراتداريم 

 واهراتجرا داد. او به ما ها اين واقعی  جواهراتپوشيم چونکه فکر می کنيم که زيبا تر هستند. هللا به ما ها 

را در همه منظور ها داد و ما ها ارزش اين ها را نمی دانيم. داريم فريب می شويم و دارند آنها را از 

 ميندازيم.  زبالهدستمان در ميآورند، و حتی اگر آنها اين ها را نگرفتند، ما ها داريم اين ها را در 

 

 األولين علوم"لی است. صقران کريم ا .است آن در چيز همه. است دين ترين زيبا ،اسالم دين

 اهری و هم باطنی دارد. ظمه علم دنيا در آن است. ما ها الهام از آن ميگيريم. آن هم الهام ه": واآلخرين

 

 از غير به ،ها عبادات اين از غير به. اند داده انجام چيزی آنهانمی کنند و  شمردم هللا را خواه

، چيزهای که دارند انجام می است داده نشان اسالم که آنچه از غير، (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر های سنت

رر نمی گذارند، فايده نيز ندارند. اما اکثر زمان ها، ضدهند هيچ فايده برای انسان ها ندارند. حتی اگر آنها 

 آسيب ميرسانند.اين ها 

 

 رغي دربگيريم.  نظری که داريم انجام می دهيم را در چيز هر و باشيم مراقب بايد ما بنابراين،

کند  عطا ما به خداوند انشاءهللابيشتر از فايدهش می شود.  آن آسيب ،همونطوری که گفتيم صورت، اين

 که خوبی را ببينيم.

 



 

 

 

 

 

 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۸ راآلخربيع ۲۵


