
 
 
 
 
 
 
 

 همه به سمت هللا داریم میرویم 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

 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

 

 

 حرکت حال در و دور زدن حال دربيحرکت نيست." دنيا مان  جهان اين: "گويد می هللا عز و جل

 شيوه همان به جايی به رفتن در حال همه ها ستاره و است، شيوه همان به ماه. جلو به رو حرکتاست، 

 کنيم می فکر" آنها می گويند. کند، می حرکت سرعت چنان و چنين با آن هستند. کارشناسان دقت کردن، "

 جايیبه  سرعت با حرکت حال در و دور زدن حال در آننشستيم. نه،  ما که جايی ازآرام هستند  چيز همه

می کنند  حرکت کل يک عنوان به آنها همه بينيم، می که ستاره اين همه اما ما شمسی منظومه تنها نهاست. 

 می روند. سرعت با جايی بهو 

 

 موضوعاز اين  شده زده شگفترا نگاه می کنند،  ماتريالفقد  که ماترياليستی دانشمندان تنها البته،

به هللا عز و جل، به  رفتن حال در آنها که حالی درروند؟"، ميپرسند و تکرار می کنند.  می کجا" هستند.

 خواهدهموار  زمين و بينيم می که چيزهايی اين دهد،ب رخ قيامت روز که هنگامیهستند.  قيامتروزه 

 دنياهای و کند می خلق او و است خالق هميشه هللا عز و جل حال، اين با. شوند می تمام ها ستاره و شد،

 .کند می خلق ديگر

  

پريشان می شوند چونکه اينها در حال رفتن  افراد از برخی. ميادبگيري چيز همه از داريم نياز

 سنگ و سيارک ازصدهاً " گويند، می آنها" ؟هاتفاق دار ميافت چه ؟روند می کجا" پرسند، می آنهاهستند. 

 خرابرا  شهرستانبزند،  ضرب شهرستان يک به آنها از يکی اگر. دندار وجود آسمان اينها در شبيه

 محافظت را خودمان دهيدب اجازهدر برابر اين بگيريم.  احتياطی دهيد اجازه کرد؟ بايد چه" "کرد. خواهد

 دست در آن اگر تنها بخاطر احتياط مان بود، اين دنيا خيلی وقت پيش از بين رفت بود.. گويند می" ،کنيم

ش زمان وقتی. خلق کرد زيبايی به همه چيزها را او. می کند حساب يک با را هاچيز همه هللا. است هللا

دستور  انتظار حال در آنها اما. رودمی  بين همه از و همه سوخت می شود ،می شود منفجر همه ،برسد

  هللا عز و جل هستند.

 

 کنند می فکر آنها" ؟می کند  سقوطن ما سر بر سنگ شهاب سقوط: "ترسند می مردم از بسياری

 اگر و ،از بين ميبرد را کشور آن افتدبي بزرگتر يک اگر ،از بين ميبرد شهرستان اين آن يافتدب يکی اگر

پريشان می  را آنها و مردم را می ترسانند هميشه آنها. از بين ميبرد جهان آن افتدبي بزرگتر هنوز یيک

  افتاد خواهد اتفاق اين. هستند خداوند دست در ها چيز همه است که درس يک هم اين که حالی در کنند.



 

 

 

 

 

 

 

 دليل هيچ بدون و مردم را پريشان می کنند آنها. کرد خواهدظهور  قيامت روز و خواهدب هللا که هنگامی

 .هستند ايمان بی آنها که بخاطر اين مردم را می ترسانند

 

سمت روزه قيامت  به رفتن حال درعالمت هستيم،  يک بر سوار: " ندگفت می مردم قديمیزمان 

 ترس هيچ مؤمن شخص بنابراين،همه به سمت هللا داريم ميرويم.  .است موضوعاين  اصلیهستيم". اين 

 که باشد گفت. هللا آنچه کردن اطاعت ازوجود ندارد پس  ترس هيچ. ترسد می از هللا تنها مؤمن. ندارد

 .انشاءهللا همان برای ،ين يقين را بدهد ،بهمان اين ايمان را بدهد خداوند

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۸ محرم ۵


