
 
 
 
 
 
 
 

  مطالعه با نادان رشد که کسانی
  

 

 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،

 .عبدهللا الفائز الداغستاني، شيخ محمد ناظم الحقاني، دستورشيخ 

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 هللا رضي) علی حضرت. اَست هللا به ترس الم نتيجه اولين اما  است، بزرگ اقيانوس يک الم

 انجام هللا خواست که اون و هللا به ترس. هلل از ترس معنای اَست، هلل مکافات الم نتيجه که گفت( عنه

 .دهيم

 

 شريف مولود برای گرفتن جشن خيلی جاها همه امسل. است مولود ماه شکر، را خدا ماه، اين

 سره هللا قدس) شيخ موالنا. است لبنان در زيبا شهرستان يک طرابلس (.ص)پيامبرمون حضرت

. هستند طريقت عاشق و جماعت وال سنت اهل اونجا مردم. داشت دوست خيلی جارا اون( الصمدانيی

 هللا حکمت اين .کنند سخت را اوينجا زندگی کردند سعی کرديم می طريف که هايی آدم اون  برعکس،

 اين در .کردند زندگی پريشانی آنها و گرفت جشن به بودند قادر آنها گذشته سال که اَست( جالله جل)

 سال اين در .بودند رفته و کردند دستگير را همه رسيد،( ستمگران) آنان به او هللا غضب و خشم سال

 و احترام لطف به .شد انجام( ص) پيامبر خاطر به صالح عمل و مولودی .شد روشن ها شهرستان تمام

 .گرفتند جشن شهرستان اين عشق،

 

 مردم که است مهم بسيار اين .برکات و نور اَست،( ص) پيامبر حضرت به احترام که هنگامی

 موقع هيچ .ندارد وعقل است احمقانه صورت اين غير در کند می فکر که کسی هر .کنند درک و بدانند

 .کنند می خرابتون چونکه ندهيد، هاشون حرف به گوش

 

 با ان تکرار با که هست اصطالحاتی .دانيد می شما داريم، ادبی بی اصطالحات از بسياری البته

 تميز را زبان صبح شروع با .هستند ادبيان بی همان دقيقا   افراد اين .شود می ها انسان شدن ادبی بی عث

 اولی های انسان مثله کنند، می توهين حتی و نميگذارند احترام پيامبر به که اشخاصی با و داشته، نگه

 .هستند

 



 

 

 

 

 

 بيشتر آگاهی برای خوانند می درس که هستند افرادی .فرمايد حفاظت افراد اين از مارا هللا که

 ماها براينکه .کرد توجه نبايد اشخاص اين به .کنند می ها ان از پيروی که هستند نادانهايی و شان، افرات

 به بايد بلکه رفت، گروهی هر بدنبال نبايد .بخواهيم  راهنمايی مرشد از بايد نشويم روبرو مشگل اين با

 نظر در بدون مردم، برای ميکنند کار که گروهی هستند .کرد پيروی صحيحی( طريقت) روش يک

 منحرف درست را از تا. پيشرويم درست را در کند کمک خداوند که (.ص) پيامبر پيامهای گرفتن

 .بمانيم پايدار درست را اين در و.  انشاءهللا نشويم،

 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

  صبح نماز أكبابا، درگاه ،۱۳۹۴ دی ۷

 


