
 
 
 
 
 
 
 

 قلب تبدیل   

 

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

 .الداغستاني، شيخ محمد ناظم الحقاني، دستورشيخ عبدهللا الفائز 

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 خوبی وجل عز هللا اگر .است انجمن در خير و صحبت در طريقت .بدهد خوب های انجمن هللا

 خوب فرد داند می خود( جالله جل) هللا .کند می آوری جمع خوب مردم با را آنها بخواهد، کسی برای

 و هستند خوب انشاءهللا (شيوخ) مشايخ و پيامبر، حضرت هللا، به احترام با آيند می که آنها .است کی

 .باشد بخير اخراباتشون

 

 می شريف حديث در را آن .هست کی با خوبی داند می جل و عز هللا که است دليل همين به

 نگاه بد عنوان به را کسی بنابراين، ."کند می تبديل خواهد می که آن به هارا قلب( جالله جل) هللا" گويد،

 .است هللا دست در چيز همه .بشود خوب بد و بد خوب شود می باعث او خواهد می هللا که هنگامی .نکنن

 .است هللا برکت و هللا نعمت فضيلت، يک اين

 

 مردم .هست زمان آجر چونکه .کند آسان اسالم به خدمت جوب مردم برای( جالله جل) هللا که

 با آنها .نيست خوبی هيچ که شود می معلوم آن پايان ودر کنند می فکر درست عنوان به های چيزی

 مسير .کنند می گمراه راست راه از مردم از بسياری آنها و کنند می تفسير را اسالم خود سر به توجه

 و قرآن که گويند می که آموخته مردم واقع، در .است يک درست راه .است روشن( ص) پيامبر حضرت

 جل) هللا .نکند گمراه  درست راه از هللا که .کنند می راه از راهنمايی اشتباه را مردم  دانند، می را حديث

 .نکند گمراه راست راه از مارا ملت اين انشاءهللا، ،(جالله

 

 فاسد شما اگر" او، از پس گفت ما پیامبر حضرت .است اسالم هدایت نور و اسالم امام ما ملت

 حامی آنها .دهند می راه این در خون و زندگی، را، خود سر آنها و ."فرستد می خوب مردم هللا بشویند،

. کند می تماشا را آنها اسالم دنیا حاضر، حال در .اسالم برای محافظ، یک که معنی این به شوند، می

 .دارند امید همه

 

 .کند محافظت را جوب مردم( جالله جل) هللا انشآهللا .گذارد نمی تنها مارا هللا و هستیم هللا با ما

 .کنیم خدمت مداوم طور به را آنها انشاءهللا و باشد نزرش از او کمک کند،( مدد) پشتیبانی را شما او

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷صفر ۲۰


