
 
 
 
 
 
 
 

  نعمت بزرگترین

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

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

 واآلخرین، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

 مدد یا رسول هللا، مدد یا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا،

 .الداغستاني، شيخ محمد ناظم الحقاني، دستورشيخ عبدهللا الفائز 

 .طریقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 .خوانيم می هم با( عشا) شب و( فجر) صبح نماز ما ماشآهلل .باشد راضی شما همه با هللا که

 نماز که است منافق نشانه چی؟ واسه .گفت( ص) پيامبر حضرت که گروه ميان در نيستيم ما هلل الحمد

 چه خوانند نمی نماز خانه در ، امروز،اکثر مردم حاضر حال در .خواند نمی جماعت با را شب و صبح

 .است خالی شان زندگی چگونه که بينند نمی آنها .جماعت با که رسد

 

 هللا بشر نوع از هدف .شد خارج انسانيت از انسان ندارد، وجود هيچ اذان و نماز هيچ که زمانی

 آنها پایان در و کنند، می عبور روزها .داد دست از را این که وقت ندرد حيوان یک با تفاوتی هيچ .است

 .خالی دست با هللا حضور به رسند می

 

 .هستيم( ص) پيامبر حضرت امت از ما هللا به شکر .داد بزرگ های نعمت ما به جل و عز هللا

 آن که .برسود زیادی مولودی جيلی به را ما هللا که .کند خوب را این هللا دوباره، است مولود ماه این

 .است گيجی حالت یک در اسالم دنيا چونکه .باشد اسالم جهان کل و مسلمانان، اسالم، برای راهنمایی

 

 از برخی .دهيند می بهش افتخار و گيرند می جشن( ص) پيامبر حضرت مولود شما که هنگامی

 را آن هللا به شکر .بيداد ارتکاب و هستيد مشرک یک شما که گویند می شما به و آیند می بيرون مردم

 این ما به جل و عز هللا .دارد وجود ترکيه از بيشتر خارج سردرگمی این اما نيست، ترکيه در بسيار

 .ندرد گيری اندازه ارزشش این .را این ارزش بدانيم باید ما و دهد برکت

 

 حتی( ص) پيامبر حضرت از امت از فرد یک خواهيد می( السالم عليه) آدم از پيامبران همه

 این از اطالع بی مردم و هستيم بزرگ نعمت چنين در ما که معنی این .بدهند دست از را پيامبری اگر

 .هستند اطالع بی مردم اکثر .هستند

 



 

 

 

 

 

 عبادت است، عبادت( ص) پيامبر حضرت از تجليل .بدهيم( ص) پيامبر حضرت به افتخار

 نمی بهش" خدا" .گویند می مسيحيان که آن تمام گفت" :گوید می" البردة قصيدة" در شاعر .است بزرگ

 پيامبر حضرت .کنيم افتخار خيلی بهش باید ما پس ."کنم می صدایش دیگر آسمایی همه به ولی ، گویم

 .درد را استحقاق این( ص)

 

 خارج که کسانی حال، این با .را ارزشش دانيم می همه آیند، می اینجا به که کسانی هللا، به شکر

 و زاویة درگاه، صوفی، تکيه مدرسه، .بشوند مطلع و بشوند داده آموزش به نياز آنها .دانم نمی هستند

 ها عشق .کنند می( ص) پيامبر حضرت به عشق تزریق و هدایت را مردم آنها .دهند می یاد بهتر طریقة

 که اندازه عنوان به عبادت توانيد می شما .نکنين پيدا را آن اگر است ارزش بی این .است چيز باالترین

 و ضروری، غير خشک، چيز یک این .او شفاعت بدون است ارزش بی آن دهيد، انجام دارید دوست

 به پرسيد( ص) پيامبر حضرت .است شریف حدیث یک .روید می شيطان راه  در شما .است خودخواه

 پيامبر حضرت دشمن که !"تو" گفت، و نگفت دروغ او و "است؟ دشمنت بزرگترین کسی چه" شيطان،

 .است شيطان این است؟

 

 که کسانی بنابراین .باشد( ص) پيامبر حضرت برای تواند نمی دليل بی فکر یا کلمه کوچکترین

 او .درگذشت پيامبر" گویند، می حال عين در و قرآن و احادیث همه که دانم می و قرآن، زبان دانند می

 .کند حرام هللا .خوردهند فریب شيطان توسط!" است شرک دادن او به افتخار .است ما مثل همچنين

 

 پيامبر حضرت شفاعت و پيامبر حضرت به عشق با توانيم می تنها دانيم، نمی چيز هيچ ما اگر

 دهيم نمی نشان او به احترام دهيم، نمی افتخار او به و دانيم می را چيز همه ما اگر .کنيم پيدا نجات

 مورا ماه این( جالله جل) هللا .کند حرام هللا . .بود خواهد دشوار ما پایان دهيم، نمی نشان او به احترام

 شما همه با هللا که .بشند ما با هللا نعمت و فراوانی  شاءهللا ان .است مولود مبارک ماه این .کند پربرکت

 .باشد راضی

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۳۹۴ آذر ۲۲ ـ۱۴۳۷ األول ربيع ۱

 

 


