
 

 

 

 

 دار نگه قوی را خود

 

 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

 

 

 غيب، به ايمان ؟(ص) پيامبر ايمان و جالله جل هللا به ايمان دارد معنی چه چيست؟ ايمان

 .است باال فضيلت يک اين. گفت( ص) پيامبر حضرت که حرفهايی به ايمان و بنيم، نمی که چيزهايی

[ آخرت به] برند مردم خواهد می و خواهد نمی را اين شيطان .است جالله جل هللا وجود به اعتقاد ايمان

 .ايمان بدون

 

 رود می که داند می شيطان. ندارند وجود ديگری راه هيچ جهنم، ميرند ندارند ايمان مردم وقتی

 ايمان بی آنهای همه و کنم می گمراه  را، آنها تمام  را، مردم همه من: "گفت جل و عز هللا به. جهنم به

 می دنبالت که انهايی بگير بده، انجام خوای می که هرچی: "گفت جل و عز هللا .فرستم می جهنم به را

 .است جهنم و باخت ميروند شيطان راه که کسانی پايان است، دليل همين به ."برويد و کنند

 

 چيزی هر توانيد می شما گويند می نيسن، اخرة به ايمان که وقتی .داريم آخرت به ايمان به نياز

 زير آخرت در .باشد شما نفع به آن کنم نمی فکر خواهيد، می شما که چيز همه دهيم، انجام دنيا اين در

 .افتد می اتفاق اينطوری .گويند می" شدم، شوکه" گويند؟ می چه آنها .ميگيريد قرار سوال

 

 های جور با روند می دنيا اين از ندرند، اعتقاد آخرت به که کسانی ايمان، بدون های آدم

 از روند می ايمان بدون افراد اين يا هستند، وفا بی که خاطر به کنند می خودکشی آنها از برخی. مختلف

 .کند ممنوع هللا. مختلف اشکال

 

 ،"شين بيدار" گويند  می که موقعی است، قيامت روز که موقعی رسد، می آخرت که هنگامی

 به هيچی از را شما او .است چيزی هر به قادر( جالله جل) هللا .کند می رستاخيز را همه جالله جل هللا

 .تواناست چيز همه بر او .آوردت وجود به که اين از بعد نکند رستاخيزت شود نمی و آورد، وجود

 



 

 

 

 

 

 کار چی "کرديم؟ می داشتيم کار چی تاحاال" .شوند می رستاخيز که وقتی شوند می شوکه آنها

 چه آن ".نيست برگشتی راه هيچ ديگر و .برگشت شود نمی ديگر ولی برگردند خواند می .کرديم

 .است زمان است ضروری

 

 که زمانی تا اما بدهند، دست از را چيز همه توانند می آنها بازند، به دنيا اين در توانند می مردم

 است اين چيز ترين مهم .آورند می دست به آخرت در دوباره آنها دادند، نه دست از را خود ايمان هنوز

 به راهنمايی همچنين( جالله جل) هللا که .کنيد نه شياطين از پيروی .داريم نگه قوی مانرا ايمان که

 .بدهد ندارند ايمان که کسانی

 

 .است حسادت اولين و .باشد می آنها در بد عادات از نوع همه هستند، وفا بی مردم که زمانی

 مثل همه خواهند می آنها هستند؟ ايمان بی آنها که زمانی باشند داشته ايمان تواند می چگونه ديگر

( جالله جل) هللا .بمانيم دور  مردم نوع اين از است بهتر .باشيم کارها اين مراقب بايد ما .بکنند خودشان

 .شوند نه شيطان گرفتار که کند هدايت را آنها طوری به انشاءهللا

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۳۹۴ دی ۱۳  ـ۱۴۳۷ األول ربيع ۲۳

 

 

 

 


