
 
 
 
 
 
 
 

 آدم عالقه مورد پسر

 

 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،

 .الداغستاني، شيخ محمد ناظم الحقاني، دستورشيخ عبدهللا الفائز 

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

  .کرد ايجاد ترين عالی موجودی عنوان به انسان جل و عز هللا

نَا َولَقَدْ  م     آدَمَْ بَنِي َكرَّ
 

 به انسان ".داشتيم گرامی را آدم فرزندان ما راستی به و" گويد، می او .۱۷:۷۰ اسراء سوره

 آن از پس کند، می حذف مادر اول، .ميشن بزرگ و رسد، می جوانی به شود، می کودکان آيند، می دنيا

 خودشا از بعد و ازدواج که زمانی تا کنند می مراقبت را آن خانواده .کنند می مراقبت آنها خانواده و پدر

 .کردن مراقبت خودشا شروع مردم زندگی، يک ساخت و کار کردن پيدا کار، از پس تنها .کند می حذف

 

 و رسميت به( جالله جل) هللا آنها آيا هستند، مسلمان غير يا مسلمان آنها آيا که است اين مثل اين

 و خواهد دنبال به را آن آنها و معاش، امرار راه راهی، يک همه به داد نشان( جالله جل) هللا .نه را او يا

 نوشند، می و خورند می آنها: شيوه همان به حيوانات .هستند نظر نقطه اين از يکسان همه .دهد می ادامه

 .روند می بين از و خاک به تبديل آن از پس خودشان، از حساب آخرت، به آمده شد خواهد

 

 در هللا آنچه انجام ،(جالله جل) هللا از دانستن و کار دو هر به بشر نوع برای است مهم آنچه

 کنند می وارد را آنها را، کار اين آنها اگر .دنيا اين در گويد، می اينجا در  هللا آنچه انجام گويد، می اينجا

نَا َوَلقَد  " از کالس در م  م) عالقه در وارد او بنابراين ".آدَمَ  بَنِي َكرَّ ( جالله جل) هللا .شود می کالس( ُمَكرَّ

 که شده ارجاع انسان عنوان به را آنها به را او سپس .داده وعده آخرت در خوبی هر و بهشت به را آنها

 .است درجه باالترين

 

 

 



 

 

 

 

 

 حيوان يک مانند کار و کار،  کردن، خواهد کار شما داريد، نه قبول را( جالله جل) هللا شما اگر

 جای يک به خواهد نمی شما که زمانی آن .برويد بين از و ميرند می پايان در و دنيا اين در پا چهار

 .گويد می( جالله جل) هللا حيوانات از بدتر ما حيوانات، مثل نه .بد جای به اما آخرت در خوب

 

 آنها برسنند، عذاب حيوانات ديگر يک به آنها اگر است؟ خوب حيوانات از وضعيت چرا

 بلکه جهنم، روند نمی اما بدن حساب بايد آن برای آنها اما، .شود می حساب آخرت در آن برای همچنين

 يا بهشت در و( حساب) خود از بدهد پاسخ بايد بشر نوع فقط .روند می بين از و شوند می خاک به تبديل

 .باشد ابد تا جهنم در

 

 .باشد حيوانات مانند را آنها اگر بگويند شکر را خدا دوباره بايد آنها که است دليل همين به

 .است کوتاه دنيای اين .شوند نمی نخواهد آخرت در هرگز آنها .است حيوانات از بدتر آنها وضعيت

 .است آخرت با مقايسه در زدن چشمک يک از کوتاهتر زمانی تا حتی .است کوتاه بسيار دنيوی زندگی

 آنچه و دنيا اين در و نکنيم فراموش را( جالله جل) هللا بايد ما که است دليل همين به .است کوتاهتر  حتی

 .ها درجه باالترين به برسيدن جمعه اين خاطر به شاءهللا ان .گويد می( جالله جل) هللا

 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۳۹۴ دی ۱۸ ـ۱۴۳۷ األول ربيع ۲۸


