
 
 
 
 
 
 
 

 بودن مؤمن یک

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

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

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 می خوب او کند، می من پروردگار چه هر کند، می او آنچه ببينيم بياييد: "گفت حضرت يک

 آنچه انشاءهللا. کنند نمی درک خيلی را خوبی يا و بدی افراد اين." کند می خوب به تبديل را بد و کند،

 .دهند می انجام آگاهانه که کسانی برای همينطور بدهد راهنمايی هللا که. ببخشد دهند می انجام آگاهانه

 

 را خود زندگی آنها. اند کرده پيروی هللا دستورت ما اجداد. دارد صبر ما کشور هللا به شکر

 آخر در.   هللا به شکر گذشتند، برقرار دولت يک و اسالم، نام در خدمت اند، کرده فداکاری هللا برای

" شد، تمام" گويند، می آنها حاضر، حال در همينطور. رسيد آخر به عثمانی و" شد، تمام" گفتند، بسيار

 هللا به شکر!" نه اسالم. است شده تمام چيز همه" گفتند، با اند ساخته دولت يک آنها. پيش سال صد مثل

 تبديل خوب به ميبينيد بد که چيزهايی بخواهد، هللا که زمانی تا. است اسالم سر دوباره اکنون دولت اين

 .اند شده می

 

 دستورات بايد. کنيم صبوری بايد که است دليل همين به. است اينجا هنوز اسالم سر هللا به شکر

 عجله با اوقات گاهی مردم اکثر. باشد ما عليه تواند نمی کس هيچ و است ما ياور هللا. کنيم پيروی هللا

 جل) هللا ببينيد، است ممکن چيزی در که بدی حال، اين با. است هللا کمک است، مهم آنچه. کنند می عمل

 .قدرتش با خوبی به کند می تبديل( جالله

 

 آنها. هللا به شکر دارد، وجود اينجا در آن. است نعمت بزرگترين اسالم نعمت اين هللا به شکر

 حمله دارند طرف همه از مانده باقی هنوز اين چونکه و اند، کرده تقسيم قطعات به را اسالمی دنيا تمام

 هللا(. أكبر هللا) است بزرگ هللا. کند کمک هللا که زمانی تا کند مخالفت تواند نمی کس هيچ اما. کنند می

 مقتدر او. ندارد وجود او عظمت و توانايی برای محدوديتی هيچ. است( الشان عظيم) بزرگ افتخار

 .مومنين به کمک و مسلمانان، به کمک است، اسالم به کمک حال در او. است

 

 :است آيات

َ الَ یُِحبُّ اْلَكافِِرینَ   إِنَّ اّلله
 

 (.۳۲:عمرانآل سوره  " )ندارد دوست را كافران خداوند"



 

 

 

 

 

 

 

 بپرستند، را او آنها که طوری به  کرد خلق مردم( جالله جل) هللا." ندارد دوست را کافران هللا"

 اين ديگر چيزهای در. است مسلمان بشريت تنها که است دليل همين به. او دستورات انجام و او، اطاعت

 هللا. نشويد درگير آن مثل های مزخرف و اومانيسم در. کنيد جستجو ديگر نيست الزم. نکنيد جستجو را

 .ندارد دوست را کافران او که دهد می اطالع قرآن جا خيلی در ّجل و ّعز

 

 اعتراف گويد، می هللا آنچه کنيد اطاعت توانيد نمی اگر حتی. باشيد( مومن) مؤمنان بنابراين،

 بدهيد، انجام را کار اين حداقل." بدهم انجام را هايم تکليف توانم نمی اما دارم اعتقاد شما به" مثالا  کنيد

 گوييم می که هنگامی ميشويم تبديل نادان به ها ما همه که زيرا" است، خوب آن و است خوب اين" نگو،

 .دانيم نمی که هنگامی کنيم سکوت که است بهتر حداقل. دانيم نمی که چيزی

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۶ ُمَحّرم ۱۷


