
 
 
 
 
 
 
 

 مال هللا است تمالکی 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 .ن الرحيمبسم هللا الرحمأعوذ 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 ساداتي 

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 حالت"می پرسيد.  مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر." هللا إال إله ال قال من أفلح. هلل الملك وأصبح أصبحنا"

. مالکيت مال بيدار شديم ( هللاُملک) ت" در مالکيبود؟ چگونه تان صبح بود؟ چگونه تان شب است؟ چطور

 رتغيينکرده و  تغيير، بدون ترس از هيچی، چونکه هيچی وحشتهللا است و جهان مال هللا است. بدون 

 .نيست مهم بقيه ."هللا إال إله ال قال من أفلحنمی شود برای کسانی که در نجات هستند. "

 

 "است؟ چطور حالت بود؟ چگونه تان صبح"

 

(. و يا خوب. يا نگران هستيم، اين اتفاق افتاد و يا آن متوسط) نه بد نه خوب جواب می دهيد "

ل هللا چونکه مالکيت ما .نيست چيزیخيلی بد هستند."  دنيویاتفاق نه افتاد، کارم خوب نيست و چيزهای 

يا ترس نيست. هللا بهت زيباترين هديه را  وحشتبگذارد. هيچ نياز به  اثراست، هيچ چيزی نبايد بهت 

 ."هللا إال إله الهستند، آن کسانی هستند که می گويد " سردرگمیاعطا کرده. کسانی که نجات در اين 

 

 إال إله ال قال من أفلح. هلل الملك وأصبح أصبحنا" ،گويم میها اين را صبح که  است دليل همين به

 مردم های نگرانی همهمشکالت و  ،بگويم اعتقاد با را آنها اگر. فايده دارهستند اما خيلی کلمات ." کم هللا

 اقیب وحشت و ترس هيچ، ماند خواهد باقینمی گذارد، هيچ ترسی  اثراز بين ميروند. هيچ چيزی به آنها 

 .ماند خواهد باقی؟ چه بهمان اتفاق می افت؟ کنيممثل، "چه کار  اضطراب بدونماند.  خواهد

 

يک دوره زندگی می کنيد و زمانی که هللا دستور بدهد اين دنيا را ترک : اينطوری است وضعيت

 برای مانززمانی که از اين دنيا برويد، نجات هستيد. اگر اين را نگفتيد،  هللا إال إله المی کنيد. اگر گفتيد 

. اما زمانی که از خوب بيدار می شويد با ايمان نبايد بترسيد، بلکه است سرخوردگی و وحشت، غم، ترس،

 باشيد و هللا شکر کنيد. خوشحالبايد 

 

 آنها که گويند می یمردمذکر بياوريم،  ها را به موضوع اين مردمبه  روز هر اگر است مناسب

 پايان رد بيفتد، که اتفاقی هرشان را باال ميبريم و بدون ترس.  روحيهديگر ندارند، اينطوری  روحيه هيچ

هيچ خدای جز هللا نيست، " هللا إال إله الهستيد چونکه هيچ مالکيت جز مال هللا وجود ندارد. " برندگاناز 

 بگذاريد و هر چه انجام بدهيد، هللا يکی است.  بت چند که نيست مهمهيچ خدای ديگری وجود ندارد، 



 

 

 

 

 

 

 

 آرامش. است او در زيبايی و خوبی تمامدر او باش. نجات در او است.  پناهبه هللا برگرد. دنبال 

ک بت ي اگر کنيد پيدا آرامش توانيد مین. ديکن پيدا ديگری جای هيچ در را راحتی توانيد مین. است او در

احتی را در . ر( انجام بدهيدپويی درون) مراقبهپرستش کنيد، و يا اگر  صليبرا بپرستيد، اگر جلوی يک 

ه کردن، آرامش ب اعتمادبه او تکيه و . تنها هستند دروغ همه آنهاهيچ جای جز هللا نمی توانيد پيدا کنيد. 

  .ديگر یچيز هيچمردم می آورد. 

 

" هيچ خدای ديگری نيست. .هلل الملك وأصبح أصبحنا"بود؟   چطور تان حالتکلمات.  جفتيک 

 هللا يکی است.

 

 .التوفيقو من هللا 

 .الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۶ ذيقعده ۲۹


