
 
 
 
 
 
 
 

 است کافرناامیدی  

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 که خداست حکمت و است صفر آخرين آخر امروز. بگذارند خوبی با و باشند خوبمان  روزها

 هللا توراتدس. بيافتد ستمگرانبال روی . است افتاده اتفاق روز اين درمی گويد بال )بدبختی، سختی( ها، 

 .تر )ول( نکنيم رها خداوند به اميد گويد می او. ستن اما سر )روی( بر

 

ْحَمةِ  ِمن تَْقنَُطوا َل  ِ  رَّ  اّللَّ
 

)ول،  رها اميد از که کسانی(. ۵۳:" )سوره الزمرنشويد نوميد خداوند رحمت از": گويد می او

 و ندارد اعتقاد هللا به زيرا کفران. هستند کافر يا ندارند ايمان يا و دارند ضعيف ايمان يا کنند می ترک(

 خير هللا از هميشه واقعی، مؤمنان اميدوارند، که کسانی .ندارند اميد آنها. نمی کنند قبول را او هرگز

 ماناي که کسانی حال، اين بادارند.  دمی کنند، اميد خوبی )خير( دارند، و به هللا اعتما ش)مهربانی( خواه

 يدناام کامال که کسانی. شود می ترکم اميدشان و شوند می نااميد و شوند می تر ضعيف دارند، ضعيف

وند ش خوب ما برای چيز همه اميد داريم که. داريم به هللا اميد :است خداوند دستور اين. هستند ، کفرهستند

 .)باشند(

 

 به(. اسندشن نمیکه بدی )شر( با کفران باشد، زيرا آنها نعمتی که بهشان عطا شد قبول نمی کنند )

 است سیک يعنی کافر. نامد می کافر آنها به هللا است دليل همين بهبه آنها کافر نعمت می گويند.  دليل همين

 خير بزرگترينهللا عز و جل . جواب می دهد )بدی( شر با خوبی به و کند نمی قبول را چيزی هيچ که

برای ما ها داد زيرا او ما را در بهشت می گذارد. و او  بزرگی های فرصت و عطا کرد ما به را )خوبی(

ايمان داشته  خود دهان و قلب در که اين فقط .خواهد نمی نوشيدنی و غذاهرگز   اوهيچ چيزی نمی خواهد. 

بال  و مشکالت انواع همه هللا به آنها زمان آن در. می دهند ادامه همچنان و ندارند را ينا حتی آنها. باشيد

 .دهد می

 

 ملک و ثروت خواهند می که قدر همان توانند می آنها. است نااميدی ،کافر مشکل، بزرگترين

 ايمان ما هب خداوند انشاءهللا. است ايمان درفايده  ندارد. هفايد هيچ اين. باشند سالم توانند می و باشند داشته

ير خ خداوند، از و آيد می هللا از را چيز همه براينکه بدانيم که کند، قويتر را نما ايمان و عطا کند واقعی

 .کنيم شخواه )خوبی( را



 

 

 

 

 

 

 

 ايمانی، بی برای ،کافر برای را آن )بدی( شرو  شود، می ما برای را آن خوبیانشاءهللا امروز 

. باشد که پايين می آيند مشکل هزار ۷۰ امروزه. برسد آنها بهکه ستم کارند می شود.  برای و کفران برای

 الماس به آنها کهچون. دارد وجود سيلی هللا آنها برای. نداريم سالح و اسلحه (ما). بيافتد آنها بر شانهمه 

 هب نبايد مسلمانان بنابراين، اند. از حد گذشته اکنون اما اند، کرده حمله ها قديمی از آنها. کنند می حمله

  .ماست با خداوند ،با خسته هللا. برسند نااميدی

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۹ سفر ۲۶


