
 
 
 
 
 
 
 

 شد فرستاده شما برای پیامبر یک 

 

 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

 

 

 نه پيامبران شما به من آيا: ها جين و ها انسان": گويد می قرآن در شکوهمند و متعال خداوند

 که حمان طور که انسان ها پيامبران دارند، جنان نيز پيامبران دارند. اين يعنی، "فرستادم؟

 

 دخو از اطالعهيچ کسی را ستم نمی کند. او به همه پيامبران و رسوالن برای  (هلالج لجهللا جل جالله )

. ستيده جهنم سزاوار پس" بنابراين، ،"نکرديم پيروی را آنها اما آمدند، پيامبران" گويند می آنها. فرستاد

 دادن نشان برای انپيامبر هزاران و نکرديم ستم (را شما) ما زيرا بريدب رنج شکنجه و کنيد تحمل را درد

 رتکبم گناه عنوان به که کاری خاطر به کنيد، نمی قبول را تخود گناه که هنگامی اما. فرستاديم رست راه

 ".می وريد شکنجه جهنم در ايد، شده

 

 نند.قبول نک را آن گفتند دروغبا خيلی  توانند می مردم گوييد، می چيزی که زمانی دنيا، اين در

 ، آنها نمیدر آخرت اما" ميتوانند بگويند. م،. آنجام دادم، من انجام ندادم، نه شنيدشنيدممن ، "چيز های مثل

 می هللا عز و جل وقت آن". فرستادی تو بله،" ،گويند میبگويند. آنها  دروغتوانند جلو های هللا عز و جل 

 !"رنج ببر: "گويد

 

ذعان ا بگيرند ياد بايد آنها که هایچيز مهمترين. بگيرند ياد که می کنند تالش اين دنيا در همه

همه اين است. اگر اين کار را انجام  به هللا، و دستورات هللا را پيروی کردن. عشق ،هللا حضور نکرد

 کار در اگر باشيد، موفق مدرسه دربخوانيد و  درسبدهيد نجات می شويد. اگر نه، بی فايده است حتی اگر 

 .است فايده بی هستيد، دنيا مرد ترين ثروتمند و ترين قوی اگر يا باشيد، موفق

 

 را وکه ا کسانی خداوند. کند می معرفی را (هلالج لجهللا جل جالله ) که است دانش مفيد دانش مفيد، چيز

 و . هللا کافراننمی کننداذعان  و شناسند نمی، و دوست ندارد کسانی که او را می کنند دوست دارداذعان 

 هللا همه را دوست و هستند هللا بندگان آنها ،آقا . "است شده نوشته قرآن در ها اين .را دوست ندارد مشرکان

و چه چيزی نه: نمی توانيد به هللا بگويد چه کار انجام بدهد. هللا عز و جل می گويد که آنها را  دارد،"

 . آنها را دوست نداريمدوست ندارد. اگر او آنها را دوست ندارد، ما نيز 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ه که آنها دوست داشته باشيم. چونکا داشته باشيم، اما مجبور نيستيم رفتار خوب با آنه توانيم می

کسانی که او را دوست ندارند، پهنا بر هللا، که با او باشند. می شوند  امطمئنکسانی که هللا را دوست دارند، 

 م.ي. انشاءهللا در راه حقيقت باشميباشاز بين رفته اند. انشاءهللا با کسانی که با هللا هستند 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۸ شعبان ۲۶


