
 
 
 
 
 
 
 

 فاتحه سوره فضیلت

 

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 او روی بر عظمت و شکوه و تشکر. نکند منحرف راست راه از را ما( جالله جل) هلل که باشد

 يک.  )است" المثاني من سبع" نام به اين. هلل به شکوه و تشکر گويد می اول،. است فاتحه سوره اين. باشد

 اين. تسبيح و تشکر هفت برای آيه هفت(. فضيلت پر آيه هفت خواص معنی به فاتحه سوره برای ديگر نام

 به و خوبی، برکات، اين. اند خوانده می درمان يک عنوان به را آن مردم. است قرآن در سوره اولين

 .داخل در هدايت به بيايند مردم که برای نامه دعوت يک روشنی

 

 با او که زمانی تا کنيم نا خطر احساس که گويد می هللا. است جهانيان همه خداوند( جالله جل) هللا

 ذهن. ندارد مرز و حد هيچ که است قلمرو همه از اما نيست، کوچک دنيای اين صاحب تنها هللا. است ما

 .را او اندازه کردن درک يا و آن، محاسبه است، بيچاره او سلطنت فهميدن برای

 

 نشان ما به را زيبا راه. دهد می نشان را درست راه ما به کند، می هدايت را ما که گويد می اين

  کردن پيدا هدايت که کسانی. باشد مردم با نعمت که است راه اين. دهد می ما به ابدی نعمت حفظ و دهد می

 شناخت را هللا از پس است بزرگ  نيايش يک همينطور مادی نيايش. اند آورده دست به را نعمت بزرگترين

 .باشيم نه درست راه در اگر نشناسيم، را هللا اگر ندارد ارزش آن اما اند،

 

 کتاب، چند خواندن از پس. مردم حق راه در انحراف، بدون برويم، راست راه به ما دهيد اجازه

 در را خود از باالتر کسی بينم نمی مردم از برخی جايی، در مطالعه يا دانشگاهی، تحصيالت پايان

 اکرم رسول راه در اما راويم نه راه آن ما دهيد اجازه. بينند می تر پايين عنوان به را ديگران آنها اطراف،

 .داده نشان( ص) پيامبر حضرت که زيبا راه در برويم،( ص)

 

 راه اما نيستند، راه اين در بد مردم و است راه اين گويد می اين. بپرسيد کمک(  جالله جل) هللا به

 از مختصر ای خالصه اين. هللا يا نيست آنها با غضب و خشم که خود بندگان ميان در را ما. است خوبی

 چقدر هر حال، اين با. نيستند او تفسير برای کافی اندازه به های کتابخانه و های جلد. است فاتحه سوره

 .است مردم برای کافی اندازه به هنوز اين نيست، مهم باشد که کوتاه

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 تمام اگر حتی. داده نشان را رست راه ما به( جالله جل) هللا! بشين نه نگران. هستند نگران مردم

 خشم شايسته آنها شيطانان، مثل آوردن، نه دست به را نيايش اين. ندارد اثر هيچ باشند نه راه آن در جهان

 توانند می آنها کنند، مخالفت خواهند می آنها که اندازه همان به هللا با توانند می آنها. آوردن دست به را هللا

 حيله انواع با بد کنم می فکر يا تهمت کنند، ستم و ظلم خواهند می آنها که اندازه همان به راه اين در مردم

 .بدهند انجام را کار اين بتوانند آنها اگر است، دنيا اين در تنها بدهند انجام توانيد می که آنچه تله، و گری

 

. است زمان آخر اين. کرده انتصاب زمانی چيزی هر برای هللا. افتد می اتفاق گويد می هللا چه

 به تبديل و اند، داده دست از را خود انسانيت آنها روند، می مرحله آخرين به سربازان و شيطان حاميانش

 که آن و. بفرستد ناجی يک( جالله جل) هللا که برای بشود، تغيير تا برسد بياد راه اين با اين. نشادا ديو

 .داده قول( ص) پيامبر حضرت

 

 اجداد از فرد يک که طوری به رسد می دسر ح تا آن شود، می شر و ستم و ظلم  از پر دنيا اين

 موالنا محترم نام مثل مادرش نام است، ما( ص) موالنا نام اون هم او نام. برسد( ص) پيامبر حضرت

 دليل اين. هستيم او برای انتظار حال در ما. است ما( ص) موالنا پدر نام مثل او پدر نام و است، ما( ص)

 با مخالف دنيا تمام که چرا است، نزديک زمان هللا خواست به. باشن صبور بايد مسلمانان چرا که است

 .است مسلمانان

 

 کافرها با آنها اگر. نيست مسلمان کند، می ستم را مسلمانان و هستم مسلمان گويد می که کسانی

 در مسلمان يک. کند می ستم مسلمان يک. شود می رستاخيز کافرها با آن دارد، دوست را آنها اگر هستند،

 هستند، مسلمان خود ذهن به توجه به آنها گويند می که کسانی. است داده نشان( ص) پيامبر حضرت که راه

 از فاسق و ُمنافِق آنها. شناسد می را ُمنافِق او و شناسد، می را مسلمان هللا. ندارند اسالم به ربطی هيچ

 .نيستند رست راه در مسلمان آنها. هستند تر مسلمان

 

.  است نزديک موقع و است زمان آخر که دليل به هستند مسلمانان با مخالف مسلمان غير دنيا تمام

 زمانی انشاءهللا،. کرد صحبت يک به يک شوند می ظاهر که مورد در( ص) پيامبر حضرت که چيزهايی

 هم. است شده پر زيبايی و عدل با شد خواهد دنيا تمام برسد، نظر به السالم عليه مهدی که جوب قول که

 آيد نمی کسی که نيست روزی حاضر، حال در. کرامت از بسيار با و بود ستم و ظلم از پر که راون جو

 مهدی گويند می که کنند می ادعا آيند می بيرون که هستند پنج تا سه روز هر. است مهدی او که گفت از

 از يک هيچ آنها .ندارند( ص) پيامبر حضرت توسط شده گفته های ويژگی افراد اين حال، اين با. هستند

 السالم عليه مهدی چونکه. ندارند ما( ق) شيخ موالنا توسط شده توصيف که السالم عليه مهدی های  ويژگی

 کرامت، يک با تکبير گويد می او که وقتی. کند متقاعد را مردم تا  اينها مثل يک به يک کند نمی تالش

 .دميشنون را آن و شد ظاهر مهدی که کنند می درک خود قلب در دارند ايمان که افرادی همه

 

 هزار يک سال، سه هستند، مهدی آنها که کردن متقاعد يک به يک را مردم کنند تالش آنها اگر

 دليل همين به. نيست ها افراد اين کردن متقاعد برای کافی اندازه به سال هزار صد يک حتی يا و سال

  هللا خواست به بشود، ظاهر او که هنگامی. است نزديک آن انشاءهللا. نرسيد ظاهر به واقعا   مهدی که است



 

 

 

 

 

 

 

 وقتی: است هللا قول اين .ماند نمی باقی کافر کس هيچ و. شود می خواهد تبديل اسالم دنيا تمام

 آن، از پس .شوند خواهد تبديل سلمان فخرالزمان در مسلمان دنيا تمام بشود، ظاهر السالم عليه مهدوی

 ظاهر است مهم واقعا   آنچه اما دارند، وجود آن از پس  رخدادهای. شد خواهد نزديک قيامت روز البته،

 که طوری به وقت اسرع در( جالله جل) خداوند که باشد. ستم و ظلم اين پايان و است السالم عليه مهدی

 .داد نجات ستم و ظلم شاءهللا ان از افراد اين او

 

. است شناخت مجرم سرکوبشدگان و کند، می حمايت ستمگر از ستمگر. است راستی ستم و ظلم حاال از

 و بگويد، هيچی نتواند ستمديدگان هست، ستمگر با دنيا تمام. هستيم حاضر حال در دنيايی چنين در ما

 و فرستد می را السالم عليه مهدی  ّجل و ّعز هللا دليل همين به آنجا، در. است شده ساخته گناه ستمديدگان

 نيايش بزرگترين اين که چرا نکند منحرف راست راه از را ما هللا. خود پاداش کسی هر برای دهد می او

 .اين برای کنيم شکر را هللا بايد ما. است

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 حضرة از بعد أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ اآلخر ربيع ۵


