
 
 
 
 
 
 
 

 نکنید فراموش را هللا   

 

 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،

 .الفائز الداغستاني، شيخ محمد ناظم الحقاني، دستورشيخ عبدهللا 

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 به دوباره که هللا به شکر .کرد جمع آنجا خوب مردم با را ما هللا. آمديم و رفتيم ما که هللا به شکر

 اروپا، در کس هر. است مهم که است چيزی اين چون. باشيم خوبی با هميشه انشاءهللا که. برگشتيم اينجا

 تجمالت با آنجا برخی. دنيوی برای آنجا ميروند مردم اکثر. است خوب چيز يک دنبال انگلستان، و آلمان

 .است بيهوده کردن تالش آنها چه هر شوند، می گمراه آنها که زمانی و. شوند می گمراه و فريب دنيا

 

 برای رويد، می جای به شما که زمانی. آفريده آخرت برای اما دنيا، اين برای نه را ما هللا

 نيست، زندگی کردن نجات است مهم آنچه. کنيد نجات را ايمانت که است مهم آنچه اما رويد، می معيشت

 زندگی ايمان با دارند نياز آنها اما جا، هر در کنند زندگی توانند می مردم. واقعی زندگيی کردن نجات اما

 .کنند

 

 همچنين مردم." هرجا در کند کمک را مردم او که. کند کمک را افراد اين هللا که" گويم، می

 چيزی چنين. کنند پيروی هم اينجا در را آن توانيد می آنها اما آنجا، در کنند می پيروی را خود نفس

 نبايد. کند می حرکت راحتی به و دهد می انجام دارد دوست ا چه آن نفس که اوقات گاهی افتد می اتفاق

 برويد که جای هر جا، همه در و ديگر، جايی در اينجا، در. بدهد انجام را کار اين که بدهيم اجازه او به

 .نکنيد فراموش را هللا و هللا با

 

 خود های دست: داد چيز همه شما به هللا. شيطان برای نه کن، استفاده هللا برای را هللا های نعمت

 را ها اين دهيد اجازه بنابراين هستند، بزرگ های نعمت ها اين. خوب وضعيت در سالمت و چشم، را،

 بی آخرتان دادن دست از نداشتيد، ايمان شما ولی بود، شما مال دنيا تمام اگر. کنيم استفاده هللا خاطر به

 ذهن از را او بايد ما. نکنيد فراموش را هللا. است جا همه در هللا. هستند هللا قلمرو اينجا و آنجا. است فايده

 .نياريم در خودمان

 

 حال در هللا، به شکر آنها، تعداد و کنند، می خوشحال آنها گفتند،" آمد خوش" هم، آنجا مردم

 حال در شان تعداد سرعت به يا آرامی به آنها که داند می هللا شيخ، موالنا حمايت با. است افزايش

  ديگری شاخه هيچ آنها که چرا.  کردن پيشرفت بيشتر و است بيشتر شان تعداد ماشآهلل اما است، افزايش

 



 

 

 

 

 

 

 

 از را ما هللا که. دواند می آن سمت به آنها و ميبينند، نور آنها کفر، ميان در آنجا، .نداشتند نگهداری برای

 .کند افزايش انشاءهللا را ما راه او و نکند، سلب چراغ اين

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ اآلِخر ُجمادی ۱۹


