
 
 
 
 
 
 
 

 خوب مردم

 

 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

 

 

( جالله جل) هللا چونکه(. مرحمت) کند می نگاه دلسوزی با را ما هللا که یعنی این. هللا به شکر

 را ما دلسوزی و ایمان با مردم هللا به شکر." دهم می است سزاوار چه آن مردم به من" گوید، می

 .هستند هللا راه در و کنند می خدمت هللا برای ها آدم این. برند می دارند

 

 در مردم به خدمت. است مهربان و دلسوز مسلمان یک. آید نمی مسلمان یک از آسیبی هیچ

 هللا دستور اینطوری. کند می کار هللا برای و دهد، می انجام خوب رفتر مردم با دهد، می انجام هللا راه

 مردم به و ستم، و ظلم عذاب، که کسانی. شوند می انسان دهند، می انجام هارا این که کسانی. هست

 انسان است باعث چیزی چه. هستند وحشی موجودات یا و هیوال آنها. نیستند انسان رساند می آسیب

 را او ّجل و ّعز هللا و. است خوبی و شفقت هست، وحشی حیوانات و آنها بین فرق آنچه   بشود، انسان

 .دهد می دستور

 

 صدمه نوع همه و دهند، می دستور را شر گفتیم، که همانطور هستند، این از بیرون که کسانی

 برای. دهند می انجام را خود منافع برای آنها باشد، که چه هر. خورند می شکست و دهند می انجام

 نتایج) شب این. ندارند اسالم با و انسانیت با ربطی هیچ آنها. بسوزد دنیا اگر حتا نیست مهم آنها

 .سپاسگزاریم و سپاسگزارند دلیل همین به. است ما برای هلل ا رحمت یک( شد اعالم انتخابات

 

 می نگاه دارند اینجا در اسالمی دنیا تمام. آیند بی انشاءهللا رهبری برای ها خوب اکنون، که

 میریم که های مکان آن در مردم و رویم می که های جا همه. هستیم اسالمی دنیا سر هللا از شکر. کنند

 بی ندارد، انسانیت با ربطی هیچ که است دنیا کفر، دنیا چونکه. سپاسگزار و هستند شادتر بیشتر خیلی

 در یک شماره آنها. بدهند انجام را خود منافع برای چیزی هر توانید می و وجدان بی است، رحمت

 منافقان صد در صد آنها. گذرند نمی کسی هیچ در گرایی انسان و را انسانیت و( الن ّفَاق) دورویی

 .هللا از آید می خوب بیاید؟ آنها از تواند می خوب. هستند کافر هم منافقان  هم آنها. هستند

 

 که. آورد خوب مردم هللا که دارد، وجود کشور این در خوبی هنوز که سپاسگزاریم هللا از ما

  و کنند( اخالص) خدمت هللا برای صداقت با آنها که. نورد را آنها خجالت هللا که. کند کمک را آنها هللا

 



 

 

 

 

 

 

 

 هللا از تشکر مطمئن آن که و کنند رفتار محبت با ها مردم همه آنها. نروند خودشان نفس طرف به

 .هست

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ محرم ۲۰


