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 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

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

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 برای آوری جمع  شیطان. باشند خوبی انجمن انشاءهللا. است صحبت با انشاءهللا ما طریقت

 هزار چند یا صد یک است، خوبی برای آوری جمع یک اگر که است دلیل همین به. خواهد نمی خوبی

 ما. است داده نشان او  که زیبا راه در هستیم، هللا زیبا راه در آوری جمع حال در ما. هستند شر برای

 در. دودان انجام را او دستورات و است هللا اطاعت خلقت از هدف. هللا خاطر به آوری جمع حال در

 ."کردم خلق پرستش برای را ها جنها و انسانها من: "گوید می قرآن

 

 جای هر. کردن نه فراموش را هللا و هستند هللا راه در شناختن، را هللا دارد؟ معنی چه پرستش

 .باشید داشته یاد به را هللا شما که زمانی تا هستید پرستش در شما باشید، شما که

 

 أَْذُكْرُكمْْ فَاْذُكُرونِي
 

. نکنیم فراموش را او که گوید می او." کنم یاد را شما تا کنید یاد مرا پس( "۱۵۲:بقره سوره  )

 .است ذکر آوردن یاد به را هللا برای

 

 و روز طول تمام در که است آن کنند می فکر مردم کنيم، می صحبت عبادت از که هنگامی

 فراموش را هللا اما هستند، پرستش آنها شک بدون دعا، و بدهند انجام نماز بايد. کنند پرستش شب تمام

 و ّعز هللا. است پرستش هم اين: نماز از پس نماز زمان برای انتظار حال در. است پرستش هم نکردن

 .رحمت ديده با را مردم اين کند می نگاه ّجل

 

 را اير که کسانی و. شدن خلق آنها چرا که دانند نمی مردم بيشتر. دارد هللا يادآوری به نياز مردم

 تنبلی. کار. کنند می فراموش را هللا و کنند می حفر کار در آنها. نيستند يادش به اوقات اکثر دانند می

 خاطر به هم شما اگر. نيست خوب ماندن فعال غير. نيست قبول قابل فرد يک تنبل فرد يک. نيست خوب

 به مسئله اين. هست پرستش هم اين حالل، صادقانه زندگی يک آوردن بدست برای هم کنيد می کار هللا

 و مانند باقی دليل هيچ به بيکار بايد نه. نيست صورت هر در دولت کارمند يک به شدن تبديل برای کار

 .داريم کار به نياز

 



 

 

 

 

 

 

 

 انجام اينطوری را آن شما چرا" پرسيد، می او. پرسيد می بهترين برای او اما آوردن، بدست

 ما که حالی در. گويد می چيزهايی صد يک او بازرسی، برای باغ يک رفت می او اگر" دهيد؟ می

 هرگز اينطوری کامل را آن خواهيد می هميشه او. شويم نمی نگران هرگز و گذاريم  می بار ده روزی

 .ندارد وجود تنبلی

 

 بزرگترين آنها. هستند نماز و پرستش در امروز مردم از تنبلی بزرگترين. است شيطان از تنبلی

 نماز برای دقيقه ۵ رزرو اما بدوند، روز در ساعت ۱۲ حدود تا توانند می آنها. دارند دو اين در را تنبلی

 انسان هيچ روح نفع به نه و بدن نفع به نه تنبلی کوچکترين. شود می تبديل آنها برای از تر سنگين

 .هست

 

 می کار سخت که کسی و نيست تنبل که کسی که معنی اين به". االيمان من الهمة علو" ميگويند،

 ايمان از تنبلی  گويند نمی آنها. است ايمان از بودن همت مالک حال در (.همت) است پشتيبانی مالک کند

 هميشه که هستند چيزهای از اينها. کند جابجا را کوهها تواند می فرد يک همت که گفتند آنها. است

 هم يا ندارد وجود  تنبل( حضرت) اولياء هيچ. نشنيدی تنبل پيامبر يک از هرگز شما. کنيم می ستايش

 نفس از بيماری يک تنبلی. شدند پيروز خودشان نفس از آنها تمام و دارند همت آنها همه. تنبل علمای

 .است

 

 چيز هيچ. است خوب چيزهای همه از کامل مجموعه اسالم .است رحمت اسالم .است نور اسالم

 نشان را مخالف خواهد می شيطان. دهد نمی انجام خدمت هيچ شيطان به اين و .ندارد وجود اسالم در بد

 اين همه که حالی در. بشوند متنفر اسالم از مردم  که های کار بدهند انجام آنها شود می باعث او. بداهد

 دستور اسالم در موقع هيچ که کند، می بيدار را نفرت که بد های چيز آن هستند، انجام حال در ها کار

 .ندادن

 

 شده انجام اسالم دين از خارج در است شده انجام که شر. رحمت دين و است محبت دين اسالم

. داد انجام را شيطان های دستور بلکه نداد انجام را اسالم های دستور  داد، انجام را آن که هرکسی. است

. ترسيم نمی کسی هيچ از و دهيم می پاسخ هللا به که آنجا از. نداريم ترس هيچ ما که است دليل همين به

 شيطان آثار گفتيم، که همانطور شوند، می انجام که ديگر چيزهای. است زيبايی دين و محبت دين هللا دين

 .هستند او سربازان و

 

 که همانطور اطراف، کلّ  در تاريک است، تاريک. است فتنه از پر و است زمان آخر اين

 ندارد، وجود ترس هيچ حال، اين با. شد تاريکی دنيا کلّ  که است فتنه آنقدر. گفت( ص) پيامبر حضرت

 ما با هللا. باشيند نداشته ترس هيچ و باشيند هللا با. هستند راست راه در که کسانی برای هللا، خواست به

 .هللا از شکر است،

 

 ها افراد اين که چه آن از! ندارند ياد به را هللا و کنند نمی تشخيص را هللا که افراد اين بر وای

 . کنند می زندگی  تاريکی با و افسردگی، با ترس، با ها افراد اين. بدهند تکيه آن به که ندارند شاخه هيچ



 

 

 

 

 

 

 

 بدتر های مکان به را آنها شيطان بدهند، تکيه شيطان به آنها اگر. ندارند دادن تکيه برای چيزی هيچ آنها

 .هستيم مؤمن و مسلمان ما که هللا، از شکر دليل، همين به. برد می

 

 هللا ياد برای تجمعات همچنين گردهمايی اين. بياورند ياد به را هللا بايد هستند مسلمان که کسانی

 آنها و آيند، می نعمت برای آنها هللا، ذکر برای آيند می آنها. هللا ياد برای آيند می اينجا به مردم. هستند

 را، خوبی کند اعطا هللا که .بدهد شن قلب نيت به توجه به هللا که. کردن قوی را يمان برای آيند می

 به رسيديم حاضر حال در چونکه.   سالم عليه مهدی به برسيند انشاءهللا که بنابراين طوالنی زندگی

 .است فتنه از زمان اين. کرد توصيف( ص) پيامبر حضرت که های زمان

 

 اما گذشته در بود نه چيزی چه و بود ايمنی اروپا در. هستند ايمان با ها افراد اين هللا به شکر

 ندارند، وجود ايمان هيچ که چرا ميلرزن دارن مردان اين حاضر، حال در. دادن نمی اهميتی هيچ آنها

 زمان چونکه. دشوار وضعيت يک در و هست فتنه در دنيا تمام. ندارند گرفتند تکيه برای شاخه هيچ آنها

 نجات تواند می او اما کس هيچ. است نزديک سالم عليه مهدی ظاهر انشاءهللا. هست حاضر حال در

 .دهد

 

 ازاد که هست بعيد. است بست بن جا همه در که طوری به را آن اند ساخته مردم و شيطان

 کند، عدل از پر را دنيا و اسالم در را مردم کند دعوت آيد، می سالم عليه مهدی که زمانی تنها. بشود

 تمام نه و صورت، اين غير در. شوند می خواهد حذف مشکالت اين همه او از پس تنها اسالم، و خوبی

 کار اين آنها بدهند، انجام کاری يک گيريد می تصميم آنها. کنند حل تواند می زمان اين از سياستمداران

 بنابراين. حاضر حال در برد بين از آن کنند پشت آنها که از قبل حتی و دهند، می انجام طرف يک از را

 .کنند حل اّول از کنند می امتحان دوباره تا است تر پيچيده که آيد می وجود به ديگری مشکل

 

 به هست، حاضر حال در منجی يک انتظار در ملت تمام که وضعيتی چنين شده ساخته را آن هللا

. است وضعيت اين در دنيا تمام. کند نجات را ما و آيد بی منجی يک که کنم می دعا آنها که طوری

 .انشاءهللا. برند نه رنج ديگر مردم تا آيد می وقت اسرع در او انشاءهللا

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 حضرة از پس أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ القعدة ذو ۱۱


