
 
 
 
 
 
 
 

 برسه زمانش وقتی

 

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 نمیزارند آنها انشاءهللا. دیدیم انجارا های حضرت رفتیم. رفتیم هند به و کرد آسان هللا هلل، الحمد

 آنها. هست مذهبی آنجا مردم ماشاءهللا. برگردیم( فیض) آنها فراوانی با و بربگردیم خالی دست با

 که شوند می افرادی انشاءهللا آمدن ما به که افرادی. دارند وجود بخش بسیاری البته اما هستند مذهبی

 .دهن می نشان را راست راه

 

 تغییر تواند نمی کس هیچ. ارد د را خودش زمان چیز همه گویند می." مرهون بوقته أمر   کل  " 

 می که اندازه همان به توانید می شما. میرسد زمانش وقتی افتد بی اتفاق به است قرار که  آنچه کند

 چیزهایی برخی دوباره سپس و. است فایده بی امر این. نیست زمانش که هنگامی کنید سعی خواهید

 .بدهید ادامه را تالشتان باید شما بدهید، قرار آن در را تالش باید شما که هست

 

 زمان آخر اما،. بخواهد هللا که زمان هر دهد می رخ آن. هست هللا دانش با ها چیز انتظار

 نمی هللا جز به کس هیچ حاال است؟ کی زمانش. کرد خواهد ظهور خوب خبرهای این انشاءهللا. است

 .داند

 

 اما. است هللا دانش در آن گفت او و پرسیدن( ص) پیامبر حضرت به قیامت روز مورد در

. دهد می رخ قیامت روز که است زمانی آن بشوند، کامل نشانه که زمان هر. دارند وجود هایی نشانه

 حاضر حال در و. حاضر حال در افتاد اتفاق گفت مورد در( ص) پیامبر حضرت که چیزهایی اکثر

 عیسی و آید می بیرون سالم علیه مهدی بدهند، رخ آنها که هنگامی. ماندن های  نشانه آخرین انشآهلل

 .پایین آید می سالم علیه

 

 راستگو او. است شده ظاهر گفت پیامبر حضرت که چیزهای همه. افتاد خواهد اتفاق آنها

 لطف به کنند، صبر هللا کمک برای که مردم برای است خوب. هستیم آنها برای انتظار حال در. است

 و دهد می رخ نامیدی صورت این غیر در. زمان تمام در هستند هللا با آنها. هللا پیروزی و هللا،( عنایت)

 نباید وقت هیچ ایمان با مردم. گیرند می قرار نامیدی در ایمان بدون افرادهای فقط. نیست خوب نامیدی

 روزهای آن به هم آنها انشاءهللا برسد زمانش وقتی. کنند صبر باید همیشه آنها و کنند سقوط نامیدی به

 .کند نزدیک انشآهلل هارا روز آن هللا که. برسند زیبا



 

 

 

 

 

 

 

 می نظر به بد هم چقدر هر افتد، می اتفاق پیش ها سال تا چه هر. داد مژده شیخ موالنا البته

 برای زیان و است، آسیب برای را آن. هستند اسالم نفع به هستند، اسالم خوب برای آنها همه که رسد

 .هستند اسالم دشمنان و نیستند اسالم که کسانی

 

 لبه روی بر دنیا، کل کس، هر. ماند نمی باقی زمان این در خوبی و هستند زمان آخر اینها

. داریم ایمان انشاءهللا. ندارند ایمان هیچ و امید هیچ آنها اما شیوه، همان به اند ایستاده آنها. است

 .کنیم نمی قطع را هللا به امید همینطور

 

ِ َحق  إِنَّ  َوْعدَ اَّللَّ  

(.۵:فاطر سوره" )است حق خدا وعده همانا"  

 بی اتفاق زودی به انشاءهللا آنها که کنیم می دعا. افتند می اتفاق انشاءهللا را آن. واقعیته این

 .افتند

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ صفر ۲۱


