
 
 
 
 
 
 
 

 کنند توبه آنها دهید اجازه 

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

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

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 

 

 کنند می فکر ها انسان. بيفتد اتفاق تواند می چيزی هر که است جای يک گفتيم، که همينطور دنيا،

 او و داد فرصتی کسی هر به هللا. کند نمی کار اينطوری .داد خواهند ادامه راه همان در هميشه برای که

 برويد خواهيد می يا دهيد؟ می انجام را هللا دستورات. است امتحان جای يک دنيا، اين. داد همه به هوش

 .هستند بد يا و خوب آنها اينکه گرفتن نظر در بدون چيزهايی، دنبال

 

 آرزو من" بگویید، است ممکن 1.است داده  رج حادثه بسیاری. برگشتیم بعد روز ۵۰ با رفتیم

 افتاد اتفاق این." هللا به شکر" گفت، باید. کند نمی کار آرزوها با آن اما" افتاد، منی اتفاق آن هرگز داشتم

 .اینجا فقیر مردم این و آمت این کرد، محافظت را اسالم هللا اما

 

 یَْرَحْم الَ یُْرَحمْ َمْن الَ 
 

 چیز همه .داد نخواهد رحمت آنها به هللا. شود نمی داده رحمت او به کند نمی رحمت که کس هر

 و دارند، توبه به نیاز آنها. کنند توبه باید هستند راه آن در هنوز که افرادی بنابراین است، روشن وسیع

 .شدهند گناه یک و بزرگ اشتباه یک مرتکب آنها چون بخواهند بخشش هللا از

 

 تجلی گوید می شیخ موالنا. کرد محافظت آنها شر از او چونکه بگویم شکر هللا به باید حال این با

 در بود، نه اینطوری گذشته قرن در.  است آنها با شر و است ما با خوبی. است کرده تغییر قرن این در

 سال ۱۰۰ اندازه به آنها که طوری به. بود اسالم علیه بر چیز همه چون عبدالحمید، سلطان زمان طول

 علیه بر دنیا تمام اگر حتی این، از پس. است کرده تغییر آن هللا، به شکر حاال،. اند کرده ظالم مردم به

 .خورد خواهند شکست آنها و کند ایستادگی هللا دستورات برابر در تواند نمی کس هیچ باشند، ما
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. کن استغفار و نداری توبه به نیاز بودن هللا راه در برای و خوردن نه شکست برای بنابراین،

 دنیا این در هم هللا، اراده با کنند، پیدا آرامش آنها که طوری به کنند نوبه باید کردن اشتباه یک که افرادی

 همیشه، برای. باشد اسالم محافظ آن که. برد نه بین از کشور این هرگز خداوند که. آخرت در هم و

 با آن خوبی انشاءهللا که است، شیخ موالنا خوب قول آن ،پس این از. هللا اراده با قیامت، روز تا انشاءهللا

 .بشود آنها برای شرش و باشد ما

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ شوال ۲۲


