
 
 
 
 
 
 
 
 

 انجام بدهند کاریهیچ  توانند آنها نمی 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 واآلخرين،الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين 

 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

 

 

فاسد سعی کردن  دافرادنيا است. همه اين  ناف اينعز و جل اين جا زيبا را از گذاشت داده. هللا 

آنها آنها دارند با سختی سعی می کنند چونکه اکنون آخر زمان است. از اول اين جا را از بين ببرند، اما 

فکر می کنند که می توانند اين جا را با قدرت خودشان و با حيله )کلک ها شان( به پايان برسانند، اما هللا 

ست اذارند، با خوآنها احترام می گ به ی آنها، چونکه. با دعاقرار دادهعز و جل مردمی که دوست دارد 

 نمی شود. تهديدهللا هيچ چيزی 

 َوَمَكُرواْ َوَمَكَر الّلُ 
هللا انجام می دهد آنچه می خواهد. آنها  "."و مکر کردند و مکر کرد هللا (۵۴:عمران آل سوره)

شان احترام می گذارند و چونکه  اولياء. چونکه به بخواهند انجام بدهند و مکر می توانند هر چه قدر شر

بنده شان هللا عز و جل هرگز آنها را  ،، که حبيب او است، احترام می گذارند(ص)آنها به حضرت پيامبر 

 با خواست هللا. هستندو آنها هميشه سر نمی کند 

 

 

 کمک را آنها خداوند ،هللا دستورات از اطاعت و هللا راه در خدمت کنند تالش آنها که زمانی تا

 تغييرموضو هميشه اين است. اين  .برساند آسيب آنهابه  تواند ینم کس هيچ ست هللاابا خو و کرد خواهد

 .دهد تغييرنمی شود. هيچ کسی نمی تواند اين را  تغيير. اين چيزی است که کند نمی

 

آن يکی  و آمد يکی اين، ")زيادی ميآورند در برنامه( می کنند صدا و سر مردم حاضر حال در

 وجود ترس هيچ هللا خواست به است، ما با هللا که زمانی تا وجود ندارد. صدا و سر ميايد." هيچ نياز به

 پيامبر حضرتاو و  اولياءمان برای  عشقاو  انشاءهللا،بيرون نکشد.  ما قلب از ها عشق اين خداوند. داردن

 داشته را اين ما که زمانی. است ما سالح بزرگترينرا داريم، اين که اين  تو وقتی پی در پی بکند. (ص)

 .دبده انجام چيزی هيچ تواند نمی کس هيچباشيم، 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه



 

 

 

 

 

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ ذيقعده ۱۹


