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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

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

 .ناظم الحقاني، دستورشيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، شيخ محمد 

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

االول آغاز شده است. پر نعمت باشد، خوب باشد. با نعمت امشب، با اجازه هللا، ماه ربيع

 .حضرت پيامبر )ص( همت، برکت و شفاعت باالی ما باشد ان شاء هللا

 

 اگر. اند رسيده خوشبختی به که  هستند آدمهايی هستند( ص) پيامبر حضرت راه در که کسانی

 هللا. هستند خوشحالی آدمهای حال اين با باز هستند، محروم دنيوی اموال از يا بيمار، يا هستند، فقير چه

 .داد نظر و عنايت رحمت، برکات، از نوع همه از( ص) پيامبر حضرت به جل و عز

 

 هللا که بينيم می ما. پيش روز چهار يا سه  است، مقدس مکان يک که رفتيم، مصر شکر، را خدا

 مردم. هستند اطالع بی اين از مردم هستند،( ص) پيامبر حضرت دنبال که کسانی به داد جل و عز

 .اند رفته نيستند خوب که چيزهايی دنباله و بينند، نمی را خوب چيزهای

 

.  زمان اين در را بد ميکنند منع و را خوب ميدهند دستور مردم: "گفت( ص) پيامبر حضرت

 را بد ميدهند دستور و را خوب ميکنند منع مردم. رسد می زمان اَخر که وقتی ميافتد اتفاق برعکس کامل

 ."زمانها اَن ر د

 

. است عبادت دستور فقط نه و است معروف به امر. حرام ارتکاب فقط نه و است بد از مقصود

 را خوب چيزهای: گويد می تو به( جالله جل) هللا. هست خوب زيبا چيزهای همه: خوب از مقصود

 بلکه کثيف، چيزهای تنها نه بگه خواهد می که چيزی چی؟ يعنی اين". " بد چيزهای دنبال نرو. بخور

 .هستند زيبا که چيزهايی همه ميدهد دستور و نشانميد را مهربونی. نميگذارد خوب اثر که چيزهايی

 

. آمد کمونيسم با بتن. است ديگه زشتی يک بتن. داشت دوست را بتن موقع هيچ شيخ موالنا

 جل) هللا. ميدهيم نشون مثال عنوان به بتن حاضر حال در ما. ميدهد دستور را خوب چيزهای همه اسالم



 که یاَنهاي به داد را زيبايی جور همه( جالله جل) هللا. داد محمد امت به زيبايی و مهربونی همه( جالله

 .بينند نمی را ارزشش آدمها متاسفانه ولی هستند، اِسالم

 

 و است سرد انجا چونکه کنند می ترک  را ترکيه شرقی های بخش مردم اکثر که بينيد می شما

 آنها. اينجا از سردتر است، بدتر برابر پنج که اروپا به برود خواهيد می دفه اين. استانبول به رسد می

  اينجا، در. بروند اَنجا بتوانند واسهءاينکه بشوند باز درها که ميکنند صبر نيستند، نه يا باشد سرد نگران

 .است کم ايمانش است، ايمان کمبود دليلش و. هستند گيجی حالتی در مسلمانان

 

. عثمانی زمان در بود جهان کشور پولدارترين(. مقدس نيل) مبارک نيل گويند می مصر به آنها

 و آمدند انگليسها. بود عثمانی تغذيهء محل( مقدس مصر) مبارک مصر. بودن معروف مصر گنجهای

 آنها از بعد. کردند شروع را فساد و فتنه آمدند، انگليسها که وقتی. کردند بيرون آنجا از را عثمانی

 برای که نماندهبود کاری هيچ. کردند قرون يک به نيازمند و  بدبخت را مردم همه و آمدند ها کمونيست

 در شدن خوبتر يکم فقط. کردند تحّمل سال هزار پنج را ظلم ها آدم اون. بدهند انجام پول اوردن دست به

 .کرد فساد هم را محل آن. فرستاد اونجا سربازهايش زود نميکند، ولت شيطان البته،. اسالم زمان

 

 شهدای، و اصحاب از سيد. صحابه از هزاران و اولياء خيلی: است مقدس بسيار محل يک

(( ع) حسين حضرت) مبارک مقدس برکت به مکان اين. است آنجا( وجهه هللا كرم) حسين حضرت

 زينب حضرت سيد( ص) پيامبرمون حضرت های نوه از آنجا همينطور. پيداکرد بيشتری افتخارات

 .هستند انجا صحابه از هزاران و صدها ها، ده. است

 

 امام حضرت دسوقی، ابراهيم حضرت بداوی، احمد حضرت. هستند هم بزرگ اولياء از خيلی

 قديم خيلی قبرهايی. پيداميکنيم يکی قدم هر که است زياد انقدر مقام تعداد. نامحدوده تعدادشان...  شاذلي

 بزرگ آنجا در علمای جيلی. آخر تا راشدون خلفاء زمان از اسالم به بود شد باز مصر چؤنکه هستند

 به بدهد خداوند. است خوب محل يک اين گفتيم، که همانطور.  دين حفاظت و اسالمی جهان برای شدن

 .قلب نور دنيا، همه به و آنها

 

 که اون از است تر مهم آنچه. داد زيبا های مکان ما به که( جالله جل) هللا به بگويم شکر را خدا

 از ميترسن  دارند، اسالم از ترس ديگر های مردم چونکه. داد افتخار اسالم با را ما و ايمان داد ما به

 را آنها شيطان اما کنيد، تحقيق توانند می آنها و ذهن يک همه به هللا البته،. شدن خورده فريب آنها. اسالم

 .گذارد نمی



 

 به نياز ما. خوانه به شکر نماز يک روز هر داشت عادت( الصمدانيی سره هللا قدس) شيخ موالنا

 خيلی ها انسان از برخی مقابل، در. اَفريد مسلمان مادر و پدر يک از مارا هللا که داريم شکر نماز يک

 شکر هللا به. زمان هر در هزار در يک را آن البته، اما. ميشوند مسلمانان امرزيده، هللا و خوشبختند

 .بدهيم

 

. تواناست چيز همه بر هللا چونکه. امام يک انشآهلل اسالم دنيای به بفرسته( جالله جل) هللا که

 را اسالم او. ميرهسه( السالم عليه) مهدی انشآهلل رسيدن، زمان آخر هايی نشانه همه. منتظريم ما انشآهلل

 محافظت را واقعی مسلمانان و اسالم( جالله جل) هللا رسيدن، از قبل تا انشآهلل. کند می اوری جمع انشآهلل

 .کند

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 هادرا از بعد  أكبابا، درگاه ،۱۳۹۴ آذر ۲۰


