
 
 
 
 
 
 
 

 است نجات هللا به 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

 

 

 أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. بسم هللا الرحمن الرحيم

 

َ فَاتَّبِع ونِي ق    ي ْحبِْبك م  اّلله ْل إِن ك نت ْم ت ِحبُّوَن اّلله
 

 را شما خدا ،تا کنيد پيروی ناز م پس داريد، می دوست را خدا اگر: بگو: "گويد می قرآن در آيه

 هللا که است مهم آنچه اما است، ممکن( جالله جل) هللا به عشق(. ۳۱:عمرانآل سوره  " )بدارد، دوست

 راه در برين ،(ص) پيامبر حضرت پيروی .داد نشان را عشق ما به او داده، نشان راه هللا. بشد شما عاشق

 .شود می شما عاشق هللا و ،(ص) پيامبر حضرت

 

 نمی او که کسی آن به نيست عاشق و است، خواهد می او که کسی آن عاشق( جالله جل) هللا

 می تبديل محبوب به شخص آن و زيبا، راه اين به برد می دارد دوست که مردم حال هر به او .خواهد

 .شود

 

 آنها دارد دوست هللا. است زيبايی از نوع هر و است نجات( ص) پيامبر حضرت و هللا به عشق

 يحب ال هلال إن الكافرين، يحب ال هلال إن. "خواهد نمی او که آنها ندارد دوست و خواهد می او که

 دوست را بد که کسانی و فاسق، مردم ظالم، کافر، او که گويد می هللا." الفاسقين يحب ال هلال إن الظالمين،

 .هستند آيات در آنها همه. ندارد

 

 می او که آنها دارد دوست هللا نه،." دارد دوست را همه او و آفريده هللا" گويند، می ها بعضی

 بنابراين،. کنيد دخالت هللا کار و کسب در توانيد نمی شما. خواهد نمی او که آنها ندارد دوست  و خواهد

 نگرانی هيچ. دبی آوري دست به را او عشق جوری چه است داده نشان( جالله جل) هللا که راه در شما

 .آوريد می دست به را هللا عشق که هنگامی ندارد وجود غمی هيچ اصالا  و نيست، مشکلی هيچ نيست،

 

 جواهرات، نقره، طال، اموال، ملک،. هستند ارزش با و مهم چيزها اين: بدانيم را ارزشش بياد ما

  فراوانی  کرد خواهد( جالله جل) هللا آن از پس. آوردن دست به هللا عشق است مهم آنچه. نيستند مهم غيره و

 



 

 

 

 

 

 

 

 بدهيم انجام.  بشود ما عاشق هللا و انشآهلل، بشويم، هللا عاشق دهيد اجازه. دهد شما به حال هر به

 شود می ما عاشق ما،( ص) پيامبر انشاءهللا و گويد، می هللا چه آن

 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 .فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ األولى جمادى ۱۲


