
 
 
 
 
 
 
 

 (جمیس) بزرگ مساجد و کوچک مساجد

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

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

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 هللا که هست چيزهای ذکر تجمعات اين و ،(کوچک مساجد) مساجد ،(بزرگ مساجد) جميس

 آنها به خداوند." هستند بهشت های باغ آنها: "گويد می ّجل و ّعز هللا. داده اعطا دنيا اين در مردم برای

 نياز خانه هيچ هللا. گويند می هللا خانه آنجا به. بشويند خالص خود پريشانی از که مردم برای داده اعطا

 .حفاظت به برو. هستند خود های خانه آنها که گويد می ّجل و ّعز هللا. ندارد

 

 ياداوری، نظر از. اند ساخته" مسجد هفته" نام به چيزی يک هفته اين آنها باشد، راضی هللا که

 به بيايند مردم که برای است وسيله يک اين. هللا ذکر و هللا های خانه ياداوری برای. است خوبی چيز اين

 .دارد وجود ناراحتی يک که زمانی( بزرگ مساجد) جميس و مساجد

 

 رفتن آنجا به سخت کمی يک اند، شده ساخته بزرگ مساجد وقتی. دارند وجود بزرگ مساجد

 شود، ساخته محله هر در( بزرگ مساجد) جميس و يک و مسجد يک اگر" گويد، می شيخ موالنا. است

 شده ساخته بزرگ مساجد اوقات گاهی. شود می گذشته مثل ."ميايند ميشنوند را اذان که زودی به مردم

 می دور مردم برای او و .اند ساخته برای گيرند می تصميم بزرگ مسجد کوچک مسجد جای به است،

 .بدهند انجام را آن توانند نمی آنها و شود

 

 مسجد ساختن در مانعی هيچ. بدهند انجام را آن توانند نمی آنها و شود می دور مردم برای او و

 کس هر. دادن انجام هللا ذکر برای همينطور اما باشند، نماز برای فقط نبايد آنها حال، اين با. نيست بيشتر

 بايد. بخواند را قرآن و بشيند تواند می خواهد می کس هر و بدهد، انجام را خود ذکر تواند می خواهد می

 .آنجا مردم برای راهنمايی يک و شود می رحمت و برکت يک اين. است باز هللا خانه. باشد باز

 

 جماعت که زودی به را خوب های مکان آنها اما هستند باز ساعت چهار و بيست بد های مکان

 کريم قرآن ترين ارزش با البته: ارزش با. نگذريند ارزش با چيز هيچ و بگذريند، باز. بندن می رود می

 مردم دهيد اجازه. گذريم آنجا هم ديگری چيز هر نيست نياز. دهند نمی زيادی اهميت مادی به آنها. است

 اجازه بپرسند، خواهند می که است چيزی آنجا اگر. است خودشان خانه آنجا ببينند که و بيايند و بروند

  و بدهند، انجام ذکر کنند، دعا که و بروند آنجا دهيد اجازه. هستند فتنه از روزها اين. بپرسند را آن دهيد

 



 

 

 

 

 

 

 

 هللا. کند نمی ترک جواب بدون را شما هللا. است هللا خانه اين. کرد خواهد کمک هللا. کنند التماس هللا به

 .جواب بدون کند نمی ترک را خود های مهمان ّجل و ّعز

 

 کشورهای در. نگذرد مسجد بدون جای هيچ انشاءهللا و جا هر در کند افزايش را مساجد اين خداوند که

 کشيده آتش به و کردن نابود آنها آمد کمونيسم که هنگامی روسيه، منطقه در خصوص به رفتيم، که ديگر

 .است شده تکميل آنها از نيمی از بيش تقريبا   هللا به شکر. مساجد از هزار دهها اند

 

 جای هر در انشاءهللا و کند افزايش جا همه در را آنها که. ديدن را مساجد بشود جا آن در هميشه انشاءهللا

 را راست راه آنها که طوری به  اينجا بيايند خوب علما خوب، امامان خوب، مسلمانان که. باشد نياز که

 .نکند گمراه را آنها هللا که. بدهند نشان

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۶ الِحّجهذی ۱۹


