
 
 
 
 
 
 
 

 نمی کنند غریبیکسانی که احساس  

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

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

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 اين. می آيم انشاءهللا نعمت با و عشق، با رحمت، با. يمبرگشت و يمرفت امن و سالمبه هللا  شکر

، بنابراينی داشته باشيم هر جای که برويم.  غربتهللا )جل جالله( است، نمی خواهيم احساس  حکمت

 ی نمی خواهيم احساس کنيم، هنگامی که يک جای که می رويم.  غربت يا سختی

 

 برادر اينجا و اونجا، همه آدم هاینکه همانطور که می گويند "مسلمانان برادر هستند". چرا؟ چو

 و شان، مهربانی شان ی، آشنايميميت شانصد، نکدام رنگ يا جور باش از مهم نيستهستيم.  خواهر و

ناراحت کننده ديده نمی شوند، زيرا  آشنايی و يا چيزهای هيچ وجود دارد. بنابراين .است همان نمحبت شا

 هنگامی که با هللا هستيد در همه جا يکسان هستند. 

 

اندونزی  يا است هنگامی که در قبرس، لندن، سيالن،، همان مهمانطور که اينجا نماز می خواني

. چونکه همان احساس و همان تّجلی ميرسد، بنابرين، غريبه ی وجود ندارد و شما احساس منماز می خواني

 نمی کنيد دور هستيد.

 

کی احساس دوری می کنيد؟ افرادی که دور از هللا هستند، احساس می کنند که در يک کشور 

بروند دارند، اما همان است هر جای که برود برای افرادی  که جای هر سختی در تجربههستند و  غريبه

 شکر به هللا که امروز اين موضو روشن شد. خواست هللا.  که با هللا باشد، به

 

احساس می کنيد در خانه . هم نه شيم ثانيه يک برای جدا هم از هرگز. باشيم هللا با هم با هميشه

است.  زيبا چيز يک عشق هستيد. اين و با باشيد هنگامی که با هللا با آشنايی، محبت،هستيد هر جای که 

 .اضی باشدما ر ازخداوند  که احساس کنيم. باشد ها اين را ما همه انشاءهللا

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ ذيقعده ۳


