
 

 

 

 

  هللا عظمت

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

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

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 حديث اين (.اکرام) افتخار ما به داد نشان( جالله جل) هللا .کند می فکر خوب بسيار خود از بشر

 بی مردم حال، اين با .است کعبه از تر ارزش مؤمن بنده( جالله جل) هللا است،( ص) اکرم رسول از

 هيچ ماها همه .داريم نه هللا عظمت با مقايسه در چيز هيچ ما .درند نه طريق هر به ارزش هيچ ايمان

 .مؤمن بنده به ارزش دهد می( جالله جل) هللا اما نيستيم، چيزی

 

 چه هر نيست کافی قدر به .است هللا بزرگترين معنای به اکبر هللا است، چه" اکبر هللا" منظور

 همه در است ما با او و است( جالله جل) هللا از چيز همه بدانيم بايد ما .گويم تسبيح( جالله جل) هللا مقدار

 ترک هرگز است الزم آنچه اما ميايد، يادشان به آنها گاهی .کنند می فراموش دارند را او مردم اما .چيز

 .نفس هر در و قدم هر در دهيم انجام ذکر( دريم نياز) بايد .درونی هللا ذکر کردند نه

 

 بيش من مؤمن بنده ارزش" گويد، می که داد افتخار بسيار ما به او داد، نعمت بسياری ما به هللا

 .است بزرگی افتخار يک و بزرگ لطف يک آن از پس ."است کعبه از

 

 نگه دست در ديده وجود همه ميان در خاک گردو يک حتی نيست جهان تمام انسان، به رسد چه

 حال در .کائنات و  ميان در خاک گردو يک حتی نيست شمسی منظومه جهان، به رسد چه .داشتند

 خود حد بايد مردم ."است آن مانند را آن و است اين مثل اين: "گفت قضاوت و برويد جلو به شما حاضر

( ايمان) اعتقاد و برگرداند( جالله جل) هللا به آنها دهيد اجازه !بدانند ايو مردم دهيند اجازه !بگيرند ياد را

 ياد به و ببينيم را اين ارزش هميشه که است ما وظيفه .است بزرگ درند ايمان که کسانی ارزش .بگيرند

 سود شد خواهد چه .باشيم مردم به مفيد و دهيم، می انجام کاری آييم، می ما کند می فکر بشر .بياوريم

 (.جالله جل) هللا به اعتقاد و ايمان داشتن که است باشد مند

 

 



 

 

 

 

 

 نشان( جالله جل) هللا عظمت که اين !کنيد فکر( جالله جل) هللا ذات مورد در توانيد نمی شما

 او زيبا سيستم يک .کند درک را او توانند نمی ما ذهن .کرد خلق چه و دهد می انجام کار چه: دهد می

 آنها .هستند زده شگفت مسلمانان غير حتی .آورد وجود در را چيز همه جهان کل در و است شده ساخته

( جالله جل) هللا .مانند می بيچاره و ابتدا به اند بازگشته پايان در و  خواندن، و خواندن آنها که، دانند نمی

 .است بزرگ آنقدر

 

 اما هستند، مسلمانان برخی (.جالله جل) هللا عظمت برابر در باشيم کسی از شرمنده بايد نه ما

 هللا به که کسانی شرمنده به نياز که کسانی .بدهند نشان را آن خواهند نمی و( بودن مسلمانان از) شرمنده

 هللا به شکر .بترسند دهيد اجازه آنها و بشوند شرمنده آنها .باشند شرمنده آنها .ندارند اعتماد( جالله جل)

 .باشيم سپاسگزار بايد ما .داده ما به را نعمت اين

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۳۹۴ دی ۱۶  ـ۱۴۳۷ األول ربيع ۲۶


