
 
 
 
 
 
 
 

 نکنید فکر هللا ذات مورد در 

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

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

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

( ص) پيامبر حضرت و مسلمانان برای مقدس روز يک جمعه .است جمعه مقدس روز امروز

 وجود مرگ. است هم آخرت در بلکه دنيا در مقدس تنها نه جمعه. است( جالله جل) هللا سوی از شده ارائه

 به هديه يک عنوان به را خود زيبايی ّجل و ّعز هللا آخرت، در. دارد وجود آخرت در ابدی زندگی و دارد

 دارد، وجود بهشت در زيبا چيزهای از بسياری چقدر که نيست مهم. دهد می نشان جمعه هر مسلمانان

 .شد خواهد ظاهر بهشت مردم برای تر زيبا هللا زيبايی

 

 او. دارد دوست  خودش که اونجور دهد می نشان را خودش تظاهرات او. ببيند را او توانيد نمی

 خودش هللا. هستند جدا چيزهايی او زيبايی و او صفات. را خود ذات نه اما دهد، می نشان را خود زيبايی

 تواند نمی کس هيچ. بکند را او ديدن برابر در مقاومت تواند نمی کس هيچ زيرا است، کرده پنهان را

 محدوديت با دارد فرق کوچک مردم محدوديت. است محدوديت دارای چيز همه! بکند او برابر در مقاومت

 اجازه ما( ص) پيامبر حضرت حتی. رسيد حد باالترين به قادر ما( ص) پيامبر حضرت ..بزرگ مردم

 مورد در. کنيم نه فکر خودش مورد در گويد می ما به او که است چنين هللا. داشت نه حد آن از فراتر

  .است کرده خلق او که چيزهايی در ببريد لذت و کند می او آنچه کنيد نگاه است کافی. کنيد فکر او صفات

 

 ّعز هللا دیدن توانایی کس هیچ کسی هیچ. کرد خواهد آشکار را خودش هللا چگونه که دانیم نمی

 به توجه با مردم، از برخی ـ شک بدون است، بسياری ـ نفس بيماری از که آنجا از .دارد نه را ّجل و

. کنند می ّجل و ّعز هللا از قضاوت برخی، از سود برای يا و خود به افراد جذب برای خويش، ذهن ضعف

 به افتند می اتفاق که است چيزهای همه اين. هللا مورد در است، آن مثل و اين مثل او که گويند می آنها

 .نفس از بيماری دليل به و ّجل و ّعز هللا مورد در حد از بيش رفتن دليل

 

 بايد نه. نيستيم کار اين انجام به قادر حال هر به. بدهيم انجام که برای است کافی آنچه داده هللا

 بزرگترين هللا. کنند می دريافت را مجازات گذارند، می حد از که کسانی. ريمابگذ  حد از و برويم جلوتر

 ياسين دو هر در شد، خوانده حاضر حال در .کنيم حمد جالل و شکر را او بدهيد اجازه. است داده نعمت

 اين." است بزرگ نعمت يک اين. خواهد می که کس آن کند می هدايت هللا: "است سجده سوره و شريف

 می نفس. نداريم نياز آنها به. نرويند دويدن می و پرواز که افراد اين از پس. شود نمی اعطا همه برای

 .کند می تحريک را آن شيطان و چيزهايی چنين خواهد



 

 

 

 

 

 

. است داده نشان واضح و بلند هللا آنچه سر پشت و ،مميشناسي که راه در برويم، راست راه در دهيد اجازه

 ايمان هللا. هللا بر پناه. دهد می دست از آنها ظن سوء با را خودش ايمان مردم. ترديد و شک از پس نه

 امنشيطانی  های انسان به خصوص و شيطان شر از را ما او که. کند عطا قوی ايمان انشاءهللا واقعی،

 .باشد نعمت از پر. دارد نگه انشاءهللا جمعه اين خاطر به را خود حفاظت تحت را ما هللا. دارد نگه

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۶ محرم ۱۳


