
 
 
 
 
 
 
 

 سپاسگزارند و صبور کنند، می درک که کسانی

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

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

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

 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

 

 

 امشب انشاءهللا. کنيم می صحبت رحمت و برکت شب اين فضائل مورد در کمی انشاءهللا دوباره

 باشد که جای هر بخواند را آن تواند می کس هر. دارد وجود ياسين سوره قرائت سه

 

 و سپاسگزارند کنند، می درک که کسانی. هللا به شکر دهد، می هايش نعمت همه از ّجل و ّعز هللا

. است کرده خلق( جالله جل) هللا چه آن در نيست کمی چيز هيچ. کنند می کفر کنند، نمی درک که کسانی

 دهد، نمی هستند، سزاوار چه آن آنها به او دارد، رحمت مردم برای هللا. است کرده خلق را ترين کامل هللا

 .دهد می آخرت در را هايشان کار جواب و

 

 بسازيم طال يا نقره از را کافران از سقف و خانه در توانيم می همچنين ما: "گويد می کريم آيه 

 آخرت، در .ندارند فايده هيچ آن، و اين دهد، می آنها به که هايی ثروت. بشوند تر وحشی آنها که طوری به

 که افرادی کنيد، نه باور را افراد اين. کردند نه اطاعت که هايی دستور و آن برای بدهند پاسخ بايد آنها

 هللا از من" گويد، می قيامت روز در شيطان حتی. کنيد نه پيروی را آنها و کنند می هللا عليه بر شورش

 افراد اين ".بنده از شرمنده نه و هللا از ترس نه" گويند می آنها. هستند شيطان از بدتر آنها." ترسم می

 در و شويد، می نابود و پشيمان کنيد، پيروی آنها از شما اگر. کنيد نه پيروی را آنها.  هستند اينطوری

 . شويد می پشيمان هم آخرت

 

 شورشی و بشويم داده هللا که هايی نعمت برای سپاسگزار دهيد اجازه. آمديم نه دنيا به دنيوی برای

 اطاعت را( ص) پيامبر کنيد، اطاعت را( جالله جل) هللا: "گويد می ّجل و ّعز هللا. کنيد نه هللا برابر در

 است، هللا راه در سلطان که زمانی تا(." سلطان مثال عنوان به) کنيد اطاعت دارند اقتدار که کسانی و کنيد،

 دنيای: بدهند تان فريب آنها که دهيد نه اجازه. بدانند را اين بايد مسلمانان. است کفر او عليه بر شورش

  .ندهيد دست از را تان آخرت و کنيد نه خراب را خودتان

 

 از را مسلمانان خداوند که. کنيم درک بتوانيم که و بدهد است خوب که را آن درک همه به هللا که

 صبور که کسانی. هستند برنده دارند اعتماد هللا به حاضر حال در که کسانی. دارد نگه امن زمان اين فتنه

 هللا قيامت، روز در بروند جهنم در که وقتی ديگران حال، هر به. مياورند دست به را خود پاداش هستند،

 . کنند می شورش هللا با که کسانی ها، ظالم اين" نه، يا هستيد صبور شما آيا که اين" گويد، می ّجل و ّغز



 

 

 

 

 

 

 

 قيامت روز در ديگر سودی هيچ صبر بزنيد، فرياد يا بزنيد، داد بزنيد، جيغ باشيد، صبور که نيست مهم

 دريافت را خود پاداش و کنيد، می هللا به شکر شويد، می صبور کمی يک پس. است اينجا در صبر. ندارد

 . ندارند دیگری چیز هیچ آنها. شد خواهید بدبخت کنید، پیروی را کافران اگر صورت، این غیر در .کنيد می

 

 ." ترسم می هللا از من" گوید، می او بشود، جهنم وارد شیطان که هنگامی

 ." است آورده اینجا به را ما شما اما"

 .گفت خواهد او" کردید، می پیروی را من باید نه شما"

 نفس و کنید، نه پیروی شیطان کنید، نه پیروی را آنها ،باشید نه کافران جزوه. داد نشان را خوب راه و داد مغز یک  هللا

 .کنید پیروی را هللا دستورات. کنید نه پیروی را خود

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۶ ذيقعده ۴


