
 
 
 
 
 
 
 

 قلب یک

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

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

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

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

 

قُواْ  َولَ  َجِميعًا هللاِ  بَِحْبلِ  َواْعتَِصُمواْ   تَفَرَّ

 

 (.۱۰۳:عمرانآل سوره  " )نشويد پراكنده و زنيد چنگ خدا ريسمان به همگى و" گويد، می او

 

 راه از جدا کنند، می اطاعت خودششان نفس مردم از برخی. داد نشان را راه( جالله جل) هللا

 عواقب. شوند می کافران با بلکه مسلمان با نه آنها. مسلمانان برعکس در کنند می سقوط و شوند، می

 .هست بزرگ خودشان شيطانی اعمال از ناشی

 

 قلب يک بايد مسلمانان. است همان راه اين. است جنگ از کردن فرار بزرگ گناهان از يکی

 سمت به هللا مجازات و هللا خشم هستيد، ها کافر با شما اگر حال، اين با. برود بين از کفر که برای باشند

 .است مهم موضوع يک اين"  ماندن؟ باقی چرا افتاد؟ اتفاق اين چرا" نکنيد، فکر آن، از پس. ميرود شما

 

 گوش را خودشان نفس اطاعت بايد نه بودن دانشمندان برای شناسند می خودشان که افرادی

 که کسانی با بنابراين،. دهد می دستور ها شر مداوم طور به اين. دهد نمی دستور را خوبی نفس. کنند

. هست کافی بگويد قلب با اگر حتی را آن. کند می مخالفت هللا با که کسانی با نه باشيد،" هللا" گويند می

 خود دانش در نيست خوب اين خود، نفس ميل به توجه با عمل و بودن، کافر با برويد، جلو شما اگر اما

 .خود اعمال در نه

 

 اگر دارد، وجود چيزهايی برخی. هست چيز همه از پشت که دليل به  کنيم توّجه ما دهيد اجازه

. است دادن دست از در آن پايان  و هست خودتان ضرر به کنيد، وارد را ضروری غير چيزهای در شما

 .کند کمک را ما همه انشاءهللا خداوند. است نيکوکاران با هللا

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه



 

 

 

 

 

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۶ القعدة ذو ۲۵


