
 
 
 
 
 
 
 

 از آنهای که هللا را فراموش کرده اند نه باشید

 

 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

 

 

 :هللا الرحمن الرحيمأعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. بسم 

 قَاَل َكذَِلَك أَتَتَْك آيَاتُنَا فَنَِسيتََها َوَكذَِلَك اْليَْوَم تُنَسى

فراموش کردی، امروز نيز تو "آن گونه که آيات من برای تو آمد، و تو آنها را  :گويد می هللا

 اين بنابراين، کرديد؛ فراموش را آنها شما و آمدند، شما سوی به ما های المتع") ،شد!"هی افراموش خو

 نشانه اين تمام": فرمايد می شکوهمند و متعال خداوند .(۱۲۶:طه سوره) ("خواهی شد فراموش شما روز

 را برای اينکه آنها هللا شدند، فرستاده بشری به آنها شد، فرستاده شما به بينيد می که هايی آيه و شواهد ها،

 . "ندنکن فراموش را او و دبياورن ياد به

 

 ما" کنند می فراموش را قيامت روز مردم کرديد؟ فراموش را آنها که زمانی افتد می اتفاقی چه

 قيامت، روز در دليل همين به. نکشيديد زحمت شما داديد، هن اهميتی شما و فرستاديم را ها نشانه از بسياری

 آنها": ميکند فکر کرده، فراموش را هللا که فردی. کنيد صبر سال هزاران و صدها رستاخيز روز در

 راحمان ت درست می گيريد خواهيد شايسته چيزی. نميکند فراموش خداوند ".کردند فراموش را من درباره

 وشفرام راشما  آنجا خداوند د،رديک فراموش را آنها که کرديد وانمود نداشتيد، توجه هللا دستورات بهکه 

 .کرد خواهد

 

. کنند نمی زندگی اين دنيا در سال صد حتی مردم اکثر. کنيد می صبر سال هزارانمی کنيد.  صبر

 هيچ زيرا است زيادی زمان. ندارد وجود آنجا مرگ هيچ زيرا ،است آخرت در سال هزاران حال، اين با

 می فکر آنها. ديشو می انداخته طرف آن بهزمان بسيار است زيرا مرگ وجود ندارد.  .ندارد وجود مرگ

 فراموشرا  ما درباره آنها شايد. منتظريم سال هزاران ما افتاد؟ اتفاقی چه که کنم می تعجب من" کنند،

 .داديد انجام آنچه پاسخ اين ايم؟ مانده باقی اينجا ما آيا .رويم می بهشت به نه و جهنم به نه ماکردند. 

 

 انجام را ها شرارت همه توانند می آورند، نمی ذهن بهکسانی که هللا را به ياد نمی آورند و خدا را 

 می نهمچني. نيست زبان با فقط هللا را به ياد داريم. ذکر مداومهللا کردند يعنی که به طوری  ذکر. دهندب

 .کنيد می (شکرذکر ) را خدا خود، بدن تمام با ايد، نکرده فراموش را خدا اگر. باشد بدن با تواند



 

 

 

 

 

 

 

 .بگذاردو ذکر او را انجام می دهند  آورند می ياد به را او که کسانی ميان در را ما خداوندانشاهللا 

 می کنند فراموش آن را. هستند قبول قابل غير ندارند ياد به را هللا که کسانی و هستند قبول قابل ذکر مردم

 .کند هدايت را همه خداوندانشاهللا . است فايده بی آنها موقعيت و ثروتگيرند.  نمی جدیو آن را به 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۸ لشّوا ۲۳


