
 
 
 
 
 
 
 

 ( ترین نعمت استلطیف) ظریفهدایت  

 

 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

 

 

 که همانطور. است مسئله ترين مهم اينهللا عز و جل )ما را( از راه رست و ايمان منحرف نکند. 

 را ها ناخن و دندان تا هستند تالش در مردم و است افتضاح جا همه. استآورده  جوش دنيا ديديم، ديروز

مؤمن  يک عنوان به و مردم ايمان است مهم. نيست چيزی اين نيست، مشکل يک اين. بگذارند آن در

، دارد جودو ايمان وقتی. است چيز مهمترين ايمان. نيستند چيزی بقيه. داشتند داعتقاهللا  به ،کردن زندگی

 عطا کند. را ايمان ، همه(ها مابه ) خداوند انشاءهللا .است آسان همه

 

 در هميشه برای ما. ماند خواهد هميشه برای دنيا اين" کنند، می فکر و اند کرده فراموش مردم

 حال در کس هر باشد، جوان يا پير چه :بينند می روز هر آنها که حالی در ".کرد خواهيم زندگی اينجا

 خداوند. دشدن برنده ،ميروند ايمان با که کسانی. برويم ايمان با که است مهم گفتيم، که همانطور. است مرگ

 بهتر من: "بطوريکه کنيم نگاه کسی به بايد نه همچنين )ما(. ندارند اين را که کسانی بهايمان عطا کند 

 و کنيم محافظت آن از بايد (ما). عطا کرده است ما به را ايمان اين هللا اگر هستيم، خوشبخت ".هستم

  .کند می شا هدايت هللا که است کسی خوشبخت .خداست از هدايت. باشيم سپاسگزار

 

 ساله ۱۷ يا ۱۶ کودک بوديم، يک بچه آنجا بود. يککه در درگاه  وقتی صبحديروز )ما( ديديم، 

 هدايت دوران آن در هللا. بود لیصا آلمانی يک بلکه کرد، نمی زندگی آلمان در که نبود ترکيه از او. آلمانی

می کنند  غش لحظه آن در پسرها بگوئيد، اسالم بار سه شما اگر ،اش کشور در که حالی در. است داده

 هک هنگامی حال، اين بااثر می گذارد.  آنها عميق به انقدر ترساند، می را آنها انقدرمی شوند.  (بيهوش)

 .رسد می ايمان به کسی، هيچ به دادن گوش بدون و شود می تبديل اسالم نفر يک بخواهد، را اين هللا

 

ده کر عطالطف  اين ما به هللا. است هللا نعمتيک  است، هللا لطف يک اين گفتيم، که همانطور

 گفتيم که همانطور و ،دانند نمی را ايمان و اسالم ارزش اينجا مردم. بدانيم را اين ارزش بايد (ما)است. 

 و نور اين ا(هللا )به شم !کنيد شکايت نميتوانيد شما. کنند می شکايت و کنند می فکر دنيا اين مورد در فقط

 بايد ارهدوب ،بميريد گرسنگی از اگر حتی. باشيد سپاسگزار او از بايد (شما) لطف ها عطا کرده است. اين

 بايد (ما) و است بزرگ نعمت يک اين. عطا کرد (ما به) را نعمت بزرگترين زيرا باشيد سپاسگزار هللا از

 .بدانيم را اين ارزش

 



 

 

 

 

 

 

 

همه  ا،ه نعمت. (بيشتر می شوند) دنافزايش يافت تشکر با ها نعمت که گويد می او .شکر را خدا

 رکتب و ايمان برکت معنوی، برکت برکت، مهمترين. دنيافت افزايش معنوی هم و مادی هم. ها نعمت انواع

 ينا ايمان نيز. شود تر قویکه بگذرد  روزهر  ما ايمان کند. افزايش را آنها هللا خدا را شکر.. است اسالم

 به آنها. دهند می شآزار را يکديگر ندارند، ايمان که زمانی آنها زيرا شود، قوی تر هم اسالمی کشورهای

 .دکن محافظت هللا ما را. کنند می یبد و دهند نمی گوش هللا کلمه

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 رّبانیحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۹اآلخرربيع ۴


