
 
 
 
 
 
 
 

 است عبادت یک( ص) او به ورزیدن عشق   

 

 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،

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 به احترام جل و عز هللا .هستند قبول قابل هستند،( ص) پيامبر حضرت از عاشق که کسانی

 می ما به او .او به عشق و ،(ص) پيامبر حضرت به افتخار دهد، می دستور را( ص) پيامبر حضرت

 .باشيم داشت دوست بيشتر خودمان از را او که گويد

 

 می آنها (.ص) پيامبر حضرت به احترامی بی و شيطانند دنبال زمان، اين مردم مردم، اين

 .است جل و عز هللا دستورت از او به افتخار که حالی در .رفت و درگذشت بود، انسان ما مثل او گويند

 .ابديت برای( جالله جل) هللا محبوب بنده و است جل و عز هللا حبيب( ص) پيامبر حضرت

 

 هللا نفرت و گناه يک نيز او به نسبت بد احساسات .است خوب عمل و عبادت يک او به عشق

 اين در دارند او به نسبت بد احساس که کسانی( جالله جل) هللا .کند می  نزديک ها شما به( جالله جل)

 بخواهد که غنی همچنين تواند می .دهند می انجام را خود کار ناراحت ها مردم آن رسند، می عذاب دنيا

 استفاده هيچ باشند، داشته دوست را آنها عنوان به کودکان يا و اندازه همان اموال توانند می آنها باشد،

 .ندارد

 

 که زمانی .بود مختلف های شاخه از آنها از يک هر بود، بزرگ ما( ص)پيامبر حضرت قبيله

 که دليل به بود مغرور آنها .بود فقير او که چرا کردند نمی قبول را او آنها آمد، بيرون( ص) ما موالنا

 اين با را آنها او .قرآن در داد توصيف را آنها جل و عز هللا .کرد نمی قبول را او و بود ثروتمند

 .کند می توصيف قيامت روز تا خصوصيت

 

 می بيشتر او و داديم، اموال او به داديم، کودکان او به آفريدم، يگانه را او من" گويد، می او

 .شق کله" َعنِيد" با از منظور. است" َعنِيد" او .است" َعِنيد" او کند، نمی قبول را( ص) پيامبر او .خواهد

 می را اين بخواند را[ قرآن] کامل  که کسی هر .است جهنم سزاوار او که گويد می( جالله جل) هللا او

 .خواند

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 نمی بدرد هيچ به بودند، مسلمان او فرزندان اگر حتی .بدردخوردن او اموال نه خواص نه

 کافر آنها .رساند درد( ص) پيامبر حضرت به او و بود،( ص) پيامبر حضرت دشمن او که چرا خوردن

 .بودن( ص) پيامبر حضرت قريش قبيله هم از او به نخورد بدرد هيچ به حتی .بودند قريش از

 

 کسانی !هستين مسلمانن که کنند می ادعا و ايد شده تحصيل حد از بيش که کسانی کنيد ای توجه

 نگو، وقت هيچ .هستند نادان مسلمانان آنها اما فهميدن، آنها که گويند می اند شده تحصيل حد از بيش که

 ما. ايم شده تحصيل حال در ما. دانند نمی چيز هيچ و هستند طريقت از مردم آنها. است طريقت يک اين"

 ."ميدانيم

 

 ثروتمند آنها بودند، تر هوش بسيار شما از بودند قريش از که کسانی .خورد نمی بدرد هيچ او

 پيامبر حضرت به شما که هنگامی ندارد ارزش هيچ آن .نخورد بدرد هيچ به را آن هم هنوز و بودند، تر

 .نداريد عشق( ص) پيامبر حضرت به شما که هنگامی گذاريد، نمی احترام( ص)

 

 تنفر .است آسان بودن آن به عشق واقع، در .است( جالله جل) هللا محبوب بنده ما( ص) پيامبر

 هللا محبوب عاشق که وقتی داريد، دوست را هللا رسول  شما که هنگامی .است قراری بی و زشتی او به

 به عشق شما اگر .بشود شما عاشق( جالله جل) هللا که برای راه بزرگترين و وجه بزرگترين اين هستيد،

 .است شما عاشق هم او هستيد، او محبوب بندگان عاشق شما اگر داريد، جل و عز هللا رسول

 

 او به که شما که دارد دوست شخص آن داريد، دوست را فرد يک شما اگر دنيا، در حتی

 پيامبر حضرت به عشق .دارد دوست را آن چقدر جل و عز هللا که کنيد فکر بتونی اگر اکنون، .برگرديد

 .بدهد ها ما همه به را عشق اين( جالله جل) هللا که .است آسان مسير يک است، خوب مسير يک( ص)

 .کند عطا ما( ص) پيامبر به عشق و( جالله جل) هللا به عشق ما به او انشاءهللا که

 
 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ اآلخر ربيع ۹


