
 

 

 

 

 

 

 هللا به برد می که عشق

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

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

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 پيامبرمون حضرت به ازعشق کنيم، صحبت .هستيم ميالد ماه دار دوباره ماشآهلل، امروز،

 در دارن دوسش که آنهايی .هللا عشق به برد می را ما که هست ازعشق اون ين که خاطر به ،(ص)

 .آخرت در هم دنيا اين هم هستند خوشبختی

 

 نياز" گويند، می آنها .کردن قبول ديگر های مکان و ما کشور در را اين تواند نمی شيطان

 پيامبر که، حالی در!" رفت و مرد او از پس آورد، هللا که اون بود، رسول( ص) اکرم پيامبر است؟

 .شکر را خدا ما ميان در است( ص)

 

 طريق از مسلمانان به رسند می دارند خوب چيزهای همه .برساند ما به را خدا رحمت داره او

 ها ما به او واسطه به نعمت هم است، زنده هم که معنی اين به است، نور خيران که کسی .اش واسطه

 نعمت بود، نه او بخاطر اگر .او خاطر به را، همه آفريد، را جهان( جالله جل) هللا .اش نعمت رسد، می

 به ضربه يک .شد غرق کفر و شد روشن جهان اين آمد،( ص) پيامبر که زمانی از چونکه. بود نه هم

 قدرت مسلمانان که بود اين خواستار هللا اينکه برای کرد، پيدا بيشتری اضطراب شيطان رسيد، کفر

 .باشند داشته بيشتری

 

 و نعمت خاطر به .ماند نمی مسلمانان يک بود، ها کافر خاطر به اگر. هستند ساده مسلمانان

 در کنند دخالت توانند می .ماند می .انشآهلل قيامت روز تا ماند می اسالم( ص) پيامبر حضرت افتخار

 .است ها نا با هللا چونکه افتد نمی اتفاق  چيز هيچ بخواهند، که حد تا اسالم

 

 عثمانی، کشور کشور، اين در( ص) پيامبر برای عشق با اسالم به عشق کنند جدا خواهند می

 به نميرسه خداوند نگاه و رحمت دهند؟ می انجام درن چکار از پس .هستند عثمانی به پيرو که کشورها

  کشور اين .کنند جدا خواهيند می آنها .دهند نمی( ص) پيامبر حضرت به عشق و احترام که آنهايی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بيت، اهل به عشق ،(ص) پيامبرپيامبر به عشق. آمد اسالم که زمان از اسالم به کرد خدمت

 .اول از است ما کشور درون در صحابه برای احترام و عشق

 

 کنند می امتحان درند که خاطر به ،(انهارا) پيرو کنند می امتحان دارند ها ان که خاطر به 

 باالترين به رسيدن برای کرد کمک آنها به خدا دهد، می نعمت خدا .کردند پيرها  ها راه اون هم دقيقان

 .درجه

 

 نه( ص) پيامبر به احترامی: "گويند می آنها .کردن شروع فتنه يک دليل اين به و دنند می کافار

 احترام بايد نا ديگری هيچ به که فتنه يک کردن شروع آنها (!"جل و عز) هللا به احترام تنها زارين،

 نمی خير به قبت عا کانند نه توبه آنها اگر اما کند، می دنبال را آنها مردم از کمی تعداد يک فقط .دادند

 .شوند

 

 بدونه) ميروند و ميويند همينطور.شوند نمی پيروز کاری هيچ در( ص) پيامبر به عشق بدون

 سه که موقی ولی هستند،( ص) پيامبرمان حضرت عاشق ها بيشترين. درند نه ارزش هيچ آنها(. فميدان

 .است زياد تعدادشان کنند می فکر بينند می پنج يا

 

 .اخرت در نا دنيا اين در ا ن: کند نمی نگاه گذارند نمی نهش احترام که نها به( ص) پيامبر

 .بدهد( فهم) شعور آنها به بخواهد خداوند .هستند احمق تومن دو واسهء شوند می خارج راه از که افرادی

 .بشويم محافظت آنها شر از انشآهلل

 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۳۹۴ دی ۸

 


