
 
 
 
 
 
 
 

 است اسلحهدعا بزرگترین  

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

ی م شکايت مردم اکنون. "هستيد شايسته که را آنچه دهيم می شما به ما" ،گويد می هللا عز و جل

 هک افرادیمان را درست کند،" کنند.  وضعيتمثل، "که هللا ما را کمک کند. که  دعا بايد آنها اما ،کنند

  وجود شر با آرامشی هيچ. ندارد وجود آسايش برای ديگری راه. هستند راحت است، ثابت شان وضعيت

 .دارد وجود خوبی با اما ،ندارد

 

 نیزما حال، اين با .برند می رنج مردم چقدر. بگيريم)ياد(  درس و کنيم نگاه مان اطراف به بايد

 آن ارهدوب باشد، آن خدمت در دنيا اگر حتی. دنکن خدمتبرايش  دنيا تمام خواهد می ،نيست ثابت نفس که

 آموزش اب فقط. دارد وجود نفس چنين افرادی چنين در ".بپرستيد مرا" گويم می بار اين. شد نخواهد راضی

 .نمی شود )انجام داد( ديگری یراه هيچبا . شود ثابتنفس می تواند  )تمرين(

 

، کسانی که فرمان را دارند." برای نخوريد قسم اولواالمر، "در ميفرمايد (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر

 شود، می راحتی کشور( آنها را کمک کند. چونکه همه هلالج لجآنها دعا کنيد، به طوری که هللا جل جالله )

 مکک آنها به خدا که هنگامی. هستند کشور برایاينجا  آنها زيرا کند، می کمک آنها به خداوند که هنگامی

 .بود خواهد ناراحتی در کشور کل بار اين کند، نمی

 

 کمک هميشه. دارند ايمان هللا به و دارند اعتماد هللا به مردم که هنگامیکمک می کند  خداوند

 چيز همه و ندارد وجود( پشتيبانی) مدد هيچ کنند، می مخالفت خداوند با که کسانی برای ندارد، وجود

. کنند جهتو تاريخ به فقط حتی اگر بينند می اين را .ديدند را اين همه .بينند می را اين همه. می رود اشتباه

 تندداش اعتقاد خدا به که کسانی از هايی دوره به را آنها دهيد اجازهجديد است.   تاريخ ،تاريخمنظور مان با 

  هستند. متفاوت چقدر. کنند نگاه نداشتند اعتقاد خدا به که کسانی و

 

 همه اما ،"سازيم می را آن و دهيم می انجام را آن ما: "گويند می ندارند اعتقاد خدا به که کسانی

 يمانا خدا به بايد بنابراين،. کند بدبخت چيز کمترين در را شما تواند می خداوند. خداست دست در چيز

 کمک ستنده رهبری در که کسانی به تا کنيم دعا خداوند برای بايد. باشيم سپاسگزار خدا از و باشيم داشته

 هيدد اجازه. از بين ببرند را اسالم خواهند می و کنند می حمله اسالم به سربازانش و شيطان زيرا کنيم؛

  .باشيم مراقب بايد بنابراين است،( فتنه) اختالف زمان اين .استم با خداوند .کنند حمله آنها



 

 

 

 

 

 

 

 اما دهند، نمی انجام کاری ها سالح و ها اسلحهدعا است.  اسلحهبزرگترين ماست.  اسلحهدعا 

 حمايت را اسالمی کشورهای و را اسالم خداوندباشد که دعا کنيم.  دهيد اجازه بنابراين،. کند می دعا کار

بر  دسازن می را آنها که کسانی به ها فتنه اين انشاءهللا .باشند امنيت و ايمنی در آنها که. کند (حفاظت)

 همه بر خدا .بر بگردد شانخود سوی به ،)روشن می کنند( زنند می آتش آنهااسلحه که . که هر دبگرد

مغز، عقل  ، هوش،عقل، ه، عقيدانديشهفکر ) با بشود که نيست چيزی اين گفتيم که همانطور. تواناست چيز

 توانيم می ما" ،کنند می فکر شان دارندخود محاسبات به توجه با آنها. نداد انجام ذهن و (و شعور، خرد

 چيز هيچ داد، نخواهد انجام را کار اين خداوند اگر .خودشان ذهنبا فکر و بسازيم،  و دهيمب انجام را آن

  .قويتر کند را ما ايمان خداوندانشاءهللا . افتاد نخواهد اتفاق

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۹ محرم ۷


