
 
 
 
 
 
 
 

 بھ درجھ رضایت رسیدن 
	

 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ،
 .أعوذ با هللا من الشیطان الرجیم. بسم هللا الرحمن الرحیم

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سید األولین واآلخرین،
 هللا، مدد یا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا،مدد یا رسول 

 .شیخ عبدهللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، دستور
 .طریقتنا الصحبة والخیر في الجمعیة

 
 

 تخیل و ھوشمرز . جا نمی شود، اما حتی کردن تصورهللا عز و جل نمی شھ فکر و نھ  عظمت
هللا . )شناسند نمیقبول نمی کنند ( را هللا و سریع می روند جلو مردم این، بر عالوه. دنکن نمی او را عبور

 باعث فرشتھ. می آید بارش فرشتھ یک با آب قطرهھر  .کرد ارسال را غذا لقمھ ھر مردم این بھعز و جل 
 یک حتی اما د،کنن می صحبت نھ چیزی چھ از و طبیعت مورد در آنھا. دبرس زمین بھ باران کھ است
 هللا عز و جل این را دستور نداده بود. اگر نمی رسید زمین بھ قطره

 
هللا عز و جل خلق  فرشتگانچند تا  تواند نمی کس ھیچ. داند میرا  فرشتگان تعداد هللا عز و جل

 سپس. است شان کار این. آورد می زمین بھ را قطره ھر فرشتھ ھرکند.  تصورکرده است فکر کند و یا 
 می آیند و در زمین باقی می مانند. فرود برف با نیز فرشتگانھنگامی کھ برف می آید، او باال برمیگردد. 

هللا عز و جل رحمت تر است ھنگامی کھ برف می  .است) (بیشتر برکت دارد تر برکت پر دلیل ھمین بھ
 آید. باید هللا را برای این شکر کنیم.

 
آنھا  .ھستند دقیقھ ھرهللا  علیھ شورش برای ای بھانھ ھمیشھ دنبال آنھا. شکر نمی کنند ھیچ مردم

! است سرد خیلی. است سرد! است گرم حد از بیشو یا  .است گرم خیلی. است داغشکایت می کنند، "
بنابرین بھ ھمھ چیز بدون فکر ! وحشتناک چیزی چھ. بیرون برویم مان خانھ از نتوانستیم بارید می برف

 مسلمان کھ کسانی یعنی ،ھستند ایمان با کھ کسانی بھ هللا می کنند. مخالفت آنھا ومی کنند،  اعتراضکردن 
 ایمان با مردم بلکھ ،ھستند چیز یک نیستند مسلمان کھ کسانی. می دھند انجاماین کار را  ھمچنین ھستند،

 هللا ھستم؟" علیھبر  من" ،کردن داریم فکر بھ نیاز. کنند می فکر این طوری کھ گفتیم کھوجود دارد 
  

، شکنجھ گذشتھ در مردمبا ھمھ چیز راضی باشید و بھ درجھ رضایت رسیدن چیزی خوبی است. 
 در، چونکھ در راه هللا بودن. اما آنھا ھنوز راضی بودن زیرا کھ آنھا در راه هللا بودن. برند می رنج عذاب
مان شروع  شھرداریبھ  توھینبا  آنھا. کنندمی  فراموش را هللا چیز کوچکترین مورد در آنھا حاضر حال

 .این طوری ادامھ می دھند و ،مان دولت در آن از پس ،مانحکومت  بھ آن از پسمی کنند، 
 
 
 



 
 
 
  
 
 

 
چونکھ ھمھ دنیا بھ سمت . است داده آموزش گذشتھ سال ١٠٠ در شیطان کھ است چیزی این
 می یاد چیز یک تقریباھمھ آنھا  .می آیند جا یک از مدارسکرد باشند رفتند. دستورات در یک  تحصیل

 کنید! آنھا می گویند. تکنید. مخالف چیز ھمھ برابر در شورش. "دندھ
 
 چیز یک شورش بنابراین،. است شورشی اولین شیطان. است شده آغاز شیطان با شورش این

 برای فقط آنھا. شورش نمی کند جا خودش باشد در کھ کس ھیچ. دارد را خود جای. نیست خوب خیلی
 چیز ھمھ با کھ ،قرار بدھد ھستند راضی کھ بندگانش میان در را ما خداوند. شان شورش می کنندخود نفس

  و کھ در مورد حکمت کھ در ھر چیز است فکر می کنند. ،ھا راضی ھستند
 

بھ ما ھا هللا عز و جل . میبینند بد عنوان بھ خوبی را ھم ھنوز مردم و است انجام حال در خوب
آنقدر رحمت نشان می دھد، او بھ ما ھا بران می دھد، بھ ما ھا برف می دھد، و حتی بھ این حال آنھا می 

عطا کند،"  ھوش) و سلیم عقل( مشترک حس هللا" گویم می. کنید تصور بقیھ توانید میگویند بد است. 
 مردم خیلی احمق شدن. اخیراچونکھ 

 
 .و من هللا التوفیق

 الفاتحھ
 

 
 
 حضرت شیخ محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،١۴٣٨ رربع االآخ ٩


