
 
 
 
 
 
 
 

 یک مسلمان دوست مردم است 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

ْحٰمنِ  ٱّلٰلِ  بِْسمِ أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم.  ِحيمِ  ٱلرَّ  .ٱلرَّ

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

همونطوری که . می کند ممنوع شر ما را از و آموزد می زيبا چيزهای به هللا، شکر ،نما طريقت

 چيزدر قران می گويد: "خوب، خوبی را دستور می دهد،  بشود  پر جالل و جبروتو  تعالی بخشی هللا

 را دستور می دهند.برعکس های خوب. مردمی که بد هستند، کسانی که شيطان را پيروی می کنند، 

 

 ،نشويد مسلمان يک شبيه هرگز ،نخوانيد نماز هرگز" دهد، می نشاناين طور  به را آن شيطان

 کثافت انواع دادن همه انجام ،است خوب واقعا   که آنچه و ،خندن می شما را مردم ،نيستند خوب ها چيز اين

 دشمنان آنها. اين طوری نشان می دهند را آن ،را پيروی می کنند او که کسانی او، سربازان" است! است

 نيست بلکه مردم دشمن مسلمان يک. هستند مسلمانان دشمنان و مردم، از دشمنان( هستند، هلالج لجهای هللا )

 که است چيزی آن اين. بدهند نجاتنابود شدن  از که مردم را شده داده دستور اوبه . است مردم دوست

را  شيطان که کسانی و. نروند جهنم به مردممی کنند که  تالش مسلمانان. بدهند انجام خواهيد می مسلمانان

 دشمنان آنها زيراببرند  جهنم مردم را به همه خواهند می آنها: آن می روند برعکس پيروی می کنند دنباله

 .هستند مردم

 

 دوست کي اين آيا. باشيم مراقب و توجه کنيم حرکت هربايد اين را در . باشيم مراقب بايد بنابراين

 املک طور به دشمن زمان اکثر اما ،را ببريد او )نجات بدهيد( کنيد سعی ،را دشمن يک اگر ؟است دشمن يا

 می نيز آنها ،اند خورده فريب آنها اگر حال، اين با. بدهيم نجات را او است سخت و است شيطان دست در

حت می نصي شخص. به آن عميق حد از بيشيک نذر  بدون کنيم نگاه ها راآن بايد. بيايند حق راه به دنتوان

. اگر قبول می کند، قبول می کند. اگر قبول نمی کند، چه کار می ددهيد اگر از اين سود به دست بی آور

 .کنيم تالش حد از بيش نيست نياز. بود جهنم او قسمت. است هللا از ارشادتوانيم انجام بدهيم؟ 

 

 قيامت روز تاهمين اين طوری  و آغاز از طوری بود اين. است دشمن کفر و است دوست اسالم

 جهنم هب شيطان دوستیسود برايتان می آورد. نه،  شيطانبا  دوستی نکنيد که فکر هرگز .باقی ميماند

 طانشي دشمنان را ما خداوند انشاءهللاهللا.  هخواستاست، به  بهشت در شيطان دشمن. بهشتبه  نه ،ميبرد

  بشويم. (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر( و هلالج لجهللا ) دوستان ،(الحق) حقيقت دوستانانشاءهللا . کند

 

 

https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85#Arabic
https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85#Arabic
https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87#Arabic
https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87#Arabic
https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86#Arabic
https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86#Arabic
https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85#Arabic
https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85#Arabic


 

 

 

 

 

 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۸ رجب ۴


