
 
 
 
 
 
 
 

 وظیفه های مسلمانان 

 

 ،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.شيخ محمد ناظم الحقاني، دستوالداغستاني، شيخ عبدهللا الفائز 

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

نيازی  يعنی .دنمی گوي "،زيبا است، زيبايی را دوست دارد هللا". ه زيبايی داردب الزممسلمان 

زندگی کنيد. شما محيط اطراف خود را زيبايی می کنيد، خودتان را  ، زشتنيست که در مکان های بد

 خواهد شد. راضیبا شما هللا عز و جل زيباتر خواهيد کرد، به طوری که 

 

، اما آلوده خواهد شدمی خورند و می نوشند، محقق مکان های مان کمی  اچونکه انسانه

ها را از  سنگکردن،  پاکرا  زباله ها ها را، کثافتاست  صدقهمان می گويد: " (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر

 روحانسان، در قبول می شود. چونکه  صدقه به عنواندرآوردند." هر زيبايی که انجام بدهيد  راه  وسط

  .جالب می سازد را زشتی، نفس می سازد زيبايیبا توجه به 

 

وقتی ما به مساجد،  است. وتابلکدام ماشاءهللا مثل ما ساختمان های قديمی را می بينيم، هر يک 

ساختمان های  نگاه می کنيم، آنها را دوست داريم. اندخانه ها و ساختمان هايی که پدران ما ساخته 

تمام آنها دارند  بدتر از همه،در هر طرف هستند.  بتنتل  هستند. بتنتل آنها . امروز اينگونه نيستند

کسانی که اين  انجام می دهند. از قصد مخصوص اين کار را بهکعبه، قلب اسالم، می سازند،  اطراف

به هر با اسالم ندارند.  ارتباطو هيچ  هيچ چيز را نمی فهمندکار را انجام می دهند، کسانی هستند که 

حالی که  به طوری که دردارد،  حساس به زيبايیزيباشناس باشيد، کسی که الزم است شما يک  حال،

اين ها انواع يا سپس که رفتيد بگويند از کاری که انجام داديد "چه کاری زيبای انجام داد!" زنده هستيد 

 ميميريم!" ما به هر حال آه! است که الزم است در خاطر ملت بمانند. الزم است نگوييم، " شاه کارهايی

 

 دونهيک اگر در دست "حديث معروف، تقريبا همه می داند: در يک  مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر

 ، کار خوب انجام بدهيد.تنبل نباشيد می گويد." ،بکاريد ميريد، آن راحتی اگر می دانيد که فردا مي، داريد

 نکه مرحمت را، براياست زيبا هایکار، خوب های وظيفه يک مسلمان انجام دادن کار است. تر اين مهم

ما اين کارها را به خاطر يم. داشته باش در عقل اين را، کنداين کار را  نصيبهمه ما را هللا  .بدهدنشان 

 می دهيم، تا در قلب مان به ذکر تبديل شود.انجام رضايت هللا 

 

 و من هللا التوفيق.

 .الفاتحه



 

 

 

 

 

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت رّبانی

 درگاه أكبابا، فجر، ۱۴۴۰ شعبان ۲۲


