
 
 
 
 
 
 
 

 ذلیل و عزیز

 

 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،

 .الداغستاني، شيخ محمد ناظم الحقاني، دستورشيخ عبدهللا الفائز 

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

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

 

ّ   يَاء أَْولِ  إِن   أاَل  َيْحَزنُىنَ  ُهمْ  َوالَ  لَْيِهمْ  عَ  َخْىف   الَ  الل ِ

 

 گويد می ."شوند می غمگين آنها نه و ، آنهاست بر ترسی نه ، خدا دوستان همانا!  باشيد آگاه"

 مردم. بيافتد اتفاق چيزی که ترسند می مردم حاضر، حال در کند، نمی راتذي ت کسی هللا .وجل عز هللا

 هيچ نه و افتد می اتفاق گويد می هللا چه .شد خواهد مانده باقی آنچه و افتاد می اتفاقی چه که هستند نگران

 .نترسيد و باشيد هللا با .ديگری چيز

 

 بزرگ او که گويد می کسی اگر ترسيد نه بنابراين، .ندارد وجود هللا از بزرگتر هيچ !اکبر هللا

 شما اگر باشيد نه نگران کس هيچ از شما .بترسيد هللا از .شود می مغرور کسی گويد می اگر يا و است

 از .بترسيد بايد هللا از فقط .نيستند هللا نزد زير چيز هيچ آنها همه .هستند کم آنها همه. ترسيد می هللا از

 .ترسيد نه ديگری چيزی هيچ

 

 می هللا از که زمانی دهند می افتخار بهت و شويد می پيروز آخرت در هم دنيا اين در هم شما

 يک بود خواهد شما آن از پس يکی، آن و يکی اين از ترسند می اما ترسيد نمی هللا از شما اگر .ترسيد

 هللا از شما که زمانی اما .ديگر چيزی هيچ و شويد می تبديل عزتی بی ملت يک به شما .عزتی بی فرد

 .ترسيد نمی ديگر کس هيچ از شما ترسيد، می

 

 خواهد نه تغيير شما  ترس با چيز هيچ .افتد می اتفاق گويد می هللا که آن که است دليل همين به

 اما نيست، خوب چيز هيچ ترسو، ترس، ."گذارد نمی سرنوشت بر تاثيری هيچ ترس" گويند می آن .کرد

 .شاءهللا ان بترسيم، هللا از ما که .کند ينطوری مارا همه هللا .است خوب فرد يک ترسد می هللا از که کسی

 .فاتحه

 

 

 .و من هللا التوفيق



 

 

 

 

 

 

 

 الفاتحه

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ صفر ۱۶


