
 
 
 
 
 
 
 

 اسالم پرچم 

 

 ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 .الرحيمبسم هللا الرحمن  .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

 ر.محمد ناظم الحقاني، دستو شيخشيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، 

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 :الرحيمهللا الرحمن بسم 

 

 يَْحَزنُوَن   ُهمْ  َوَل  َعلَْيِهمْ  َخْوف   َل  اّلٰلِ  اَْوِليَٓاءَ  اِن   اَلٓ 
  

"آگاه باشيد اولياء هللا، نه ترسی دارند و نه غمگين می  می گود: نيم شاظعکريم قران  طاين احيا

کسانی که ارتباط شان را با آنها نگاه می دارند، حرمت شان را نگاه می (. ۶۲:سوره يونس)شوند!" 

. دارد وجود را نگاه نمی دارند آنها حرمت که کسانی برای خطر و ترسدارند، انسان های مقبول هستند. 

." آن دانيم می آنها از بهتر ، ما ها دانند نمی چيز هيچ که هستند سالمی افراد فقط ها اينآنها می گويند: "

 وجود دارد.  خطر وجود دارد، ترسوقت 

 

 حضرت پيامبر پرچم اينجا دراسالم است؛  نعالميا عثمانی پايتختاست،  آناتولی ما سرزمين 

 نابود را اين تا کنند می تالش بيچاره هایانسان  بسياری حال اين با  .است اسالم نعالميا ومان  (ملسو هيلع هللا ىلص)

 دهند، انجامکاری  چحي نميتوانند آنها ،شوند موفق توانند نمی هرگز آنها می شوند، نااميد آنها کنند،

دولت مان  (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبردر راه کامل، در راه ونکه هللا عز و جل دين خود را کامل کرده است. چ

 سخته شده است، همه وقت آنها اينطوری اداره کردند.  عثمانی

 

 آن اگر .کردن خراب را آن آنها دليل همين بهخالص بودن. ند کرد حفظ را اسالم دين که کسای

 را عثمانی دولت سقوط آنها اماآن را ميگذاشتند،  ،می داند تغيير ندخواست می که ای شيوه همان به را

بيدر  نهای آن را از بين بردن، آنها عالما نگاه با بعد،  ديدن. مانعمثل يک  را آن آنها زيرا ،دادن انجام

اين را از بين ببرند. اين دين هللا است، هللا  توانند نمی اما ،استفاده کردند آنها از طور هرآوردند،  ربخا

 يعنی ميبرند، رنج هللا خشم از هستند، آنها دشمن که سانی. ک.دهد نمی فرصتی چنين آنها بهعز و جل 

 .است بيهوده ميدهند انجام آنچه

 

تالش می کنند که آن ديگران  همه در دنيا هر طور راه های ديگری ميبينيد، اين راه حق است و

 به نيازی ما .کنيد امتحان خود مملکت در را آن دهيد، پايان آنرا خواهيد می اگر اين راه را از بين ببرند.



 

 

 

 

 

 

 

. هللا انسانها را سردرگم نکند، کنند پيروی را ما و کنند تقليداز ما ها   آنها گذار، بنداريم ديگران تقليد 

نعمت اسالم است. کسی که در آن راه است  بزرگترينقيمت،  بزرگترينقيمت راه خودمان را بشناسيم، 

 قيمت دارد.

 

 را قدرت که است لزم ه، همت اولياء هللا آماده است چونکاست اينجا اسالم رئيس ،کر به هللاش

شبيه يک  دهيد، انجام را کار اين شما اگرنياز نيست ديگران را نگاه کنيم.  .باشيم داشته اينجا در

و آن بر  راين ب توپ يک مثل را شما آنها پس،س ميرود. احمق کودکآدم  يک دنبال که هستيد بزرگسال

 .شود می يهودهآنجام داديد ب هپرتاب می کند، در نهايت شوم می شويد، و هرچ

 

کند که قيمت اين را می دانند. اين يک نعمت عالی است، يک اکرام  کسانی آن از يکی را ما هلل 

عطا کرد، لزم است قيمت اين را  عثمانيانعالی است. هللا عز و جل اين خدمت مان را عطا کرد، برای 

بشناسيم. هللا انسان هايی بی عقل را هدايت کند، عقل و فکر عطا کند. در ملکت مان بسيار جاهالن وجود 

 که جاهل هستند، هللا آنها را هدايت کند، عقل و فکر عطا کند. ندارند، بسيار عالما

 

 و من هللا التوفيق.

 .الفاتحه

 

 

 انیحضرت شيخ محمد محمت رب  

ال ۱۸  ، درگاه أكبابا، فجر۱۴۴۰ شو 


