
 
 
 
 
 
 
 

 اسراف 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

 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

 

 

 روی بر آنها اقتصادهای تمام با توجه به اسراف سخته شده اند. مردم اقتصادهایدر اين زمان 

ضرت ح. است ممنوع اسراف اسالمدر . باشد داشته وجود اقتصاد تا کنيد هزينه بايد. اند شده اسراف سخته

بسياری  گرا حتی هستيد، رودخانه کنار اگر حتی ،بگيريد وضو بايد که هنگامی" ،ميفرمايد (ملسو هيلع هللا ىلص) مان پيامبر

 شتربيقدر  هرچه: "گويند می دارند اينها. نيست خوب " اسراف.نکنيد اسراف را آب باشد، داشته وجود آب

 رستد سيستم يک آنها. ارد براينکه اين دنيا ادامه بدهدوجود ند ديگری راه هيچ". است بهترکنيد  مصرف

خودشان را از بين بردند و يک پايان بد داشتند است. آنها دارند  برای ای وسيله سيستم اين و اند کرده

 شان را می کنند.خود گورههای

 

 آخر زمان که زمانی ازاين طوری باشد  بايد اين. است آخر زمان اکنون که است هللا حکمت اين

 و ،شودظهور  سالم عليه مهدی که طوری به دنبرس ( افراط) شدت بهبايد  چيز همه. است اين مثل است،

 در نفر يک که آب مقدار با تواند می لکام خانواده يک. است نشانه يک اين. شکند می جهنم همه سپس

 مديريت قديم های زمانهای  مردم. خورد می که غذائی با همان. ، زندگی کندکند استفاده می روزها اين

 و اسراف اوج به چيز همه گفتيم، که همانطور اکنون، حال، اين با. نديدرس می ماه پايان به و کردند می

 او خداوند حاضر، حال در. است نزديک قيامت روز که است ای نشانه نيز اين. است رسيده هوس رانی

 خواست، با انشاءهللا شد؟ خواهد فرستاده کسی چه. اند داده دست از را اميد مردم که می فرستد زمانی را

  .وسيله های اوست طريق از تنها نجات. السالم عليه مهدی هللا، 

 

 نام مثل پدرش نام و است من نام مثل او نام: "گويد ی خود حديث در (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر

 وناکن که همانطور درست. کند می پر صلح و عدالت ،(برکت) فراوانی با را دنيا تنها او". است من پدر

 تواند می او برسد که وقتیفقط  است، مرج و هرج در چيز همه و ندارد وجود فراوانی ندارد، وجود صلح

 دنده می نشان ها نشانهانشاءهللا . نيست خوشحال کس هيچ ،ی که برويدجا هر دراکنون  ،واقعا  . شود بهتر

 .برساند ها روزآن  به وقت اسرع در زودی به را ما خداوند که باشد. است نزديک زمان که

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 



 

 

 

 

 

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۶ محرم ۱۲


