
 
 
 
 
 
 
 

 هللا نعمت

 

 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

 

 

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

 

ِ لَْو يُِطيعُُكْم  يَماَن َوَزيَّنَهُ فِي َواْعلَُموا أَنَّ فِيُكْم َرُسوَل اَّللَّ َ َحبََّب ِإلَْيُكُم اْْلِ َن اْْلَْمِر لََعِنتُّْم َولَِكنَّ اَّللَّ فِي َكثِيٍر م ِ

اِشدُونَ  َه ِإلَْيُكُم اْلُكْفَر َواْلفُُسوَق َواْلِعْصيَاَن أُْولَِئَك ُهُم الرَّ  قُلُوبُِكْم َوَكرَّ

 

 پيروى شما[ ميل و راى] از كارها از بسيارى در اگر شماست ميان در خدا پيامبر كه بدانيد و"

 دلهاى در را آن و گردانيد داشتنىدوست شما براى را ايمان خدا ليكن شويدمى زحمت دچار قطعا كند

[ اندچنين كه] آنان ساخت ناخوشايند نظرتان در را سركشى و پليدكارى و كفر و بياراست شما

 (.۷:حجرات سوره" )يافتگانندره

 

" است، شما با پيامبر: "گويد می او که طوری به مسلمانان با کند می صحبت هللا آيه اين در

 بدهد، نجات را او هللا گويند، می ما پيامبر حضرت مورد در افراد از برخی". َرُسولَ  ِفيُكمْ  أَن   َواْعلَُموا"

 تالوت شما که هنگامی. ندارد وجود چيزی چنين!" نمانده باقی چيز هيچ است، مرده حاضر حال در او"

 نماز آن و است دسترس در راحتی به خودش خود او ما،( ص) پيامبر حضرت بر سالم و نماز کنيد می

 .ندارد وجود آن مورد اين در شک هيچ. کند می دريافت را سالم و

 

 چگونه به توجه با دين. رويد می وحشی شما بدهند، بالفاصله خواهيد می چيزی هر شما به اگر

 که راه کنيم پيروی بايد. نيست خواهند مردم چگونه به توجه با زندگی و اسالم. نيست دارد دوست مردم

 ها قلب هللا" گويد، می هللا همچنين. برسيم پيامبر حضرت به و برسيم هللا به که طوری به داده نشان هللا

 اکثرا  . ندارد ايمان به عشق کسی هر چون است، مهم چيز يک هم اين." ايمان به عشق با کرد خلق را

 .پيامبر حضرت به يا هللا، به ندارند، اعتقاد اسالم به آنها. است ايمان بی دنيا

 

 خبر( جالله جل) هللا هللا، به شکر. شويم عاشق بتوانيم که برای دهد می عشق امکان ما به هللا

 را يمان که طوری به کرد خلق را شما هللا: "گويد می و گفتيم که آيه اين در مسلمانان به دهد می خوب

  اتفاق زيبايی است؟ قلب در ايمان که هنگامی افتد می اتفاقی چه." قلب زينت يک و باشيد داشته دوست

 



 

 

 

 

 

 

 

ل و عز   هللا. ميافتد  نفرت و نداريد دوست که طوری به کرده خلق را شما هللا" آيه، همان در گويد می ج 

 ."هللا عليه شورش و شر، انجام باشيد، اشته کفر به

 

 بالفاصله آنها: هستند ديگر کشورهای چگونه که بينيم می. هستند بزرگ های نعمت ها اين

 به مردم به حاضر حال در را آن آنها و. دهند می انجام خست انواع تمام و هللا، نافرمانی لعنت، شورشی،

 هست ايمان عشق مسلمانان. مسلمانان غير و مسلمانان بين است فرق اين. دهند می نشان انسانيت عنوان

 را ايمان آنها. هستند برعکس دقيقن ديگران. کند نمی هللا با مخالفت مسلمانان. است شان قلب در آن  و

 و برسانند آسيب دارند دوست آنها دارند، دوست شورش آنها دارند، دوست را کفر آنها ندارند، دوست

 .کنند پيروی را نفس دارند دوست آنها

 

 که. باشد انشاءهللا ما قلب در هميشه ايمان که. نباشيم آنها با ما که طوری به باشد ما ياور هللا که

 داشته نفرت شورش و کفر، شر، به که. است نور انشاءهللا که طوری به بشد ما اطراف  همه در ايمان

 .باشد ما ياور هللا که. نوريم لذت آنها از هرگز و باشيم،

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ صفر ۵


