
 
 
 
 
 
 
 

 است مقدس او از چیز همه

 

 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،

 .الفائز الداغستاني، شيخ محمد ناظم الحقاني، دستورشيخ عبدهللا 

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 برای خوبی به را آن انشاءهللا .گذشت خوبی با همچنين صفرالخير، صفر، ماه هللا به شکر

 .دهد می سزاوار که کسانی به را آن او فرستد می مشکالت جل و عز هللا که هنگامی .بود مسلمانان

 عنوان به خاصی افراد به نيز را آن اوقات گاهی .رسد می ندارند اعتقاد هللا به که افرادی به را مشکالت

 ندارند ايمان هيچ که کسانی برای شر و خوبی ما برای که" گفت، می شيخ موالنا .آيد می آزمايش يک

 ."بفرستد

 

 اسالم برای شاءهللا ان پايان در شد خواهدبد، رسد می نظر به اگر حتی افتد، می اتفاق آنچه هر

 هللا .است ما با او گويد می جل و عز هللا که آنجا از .شد خواهد پيروز اسالم پايان، در انشاءهللا .باشد مفيد

 .نترسيد هستيد، هللا راه در شما که زمانی تا .است مسلمانان با او .نيست کافر با هرگز( جالله جل)

 إِنَّ َمَع اْلعُْسِر يُْسًرا

 آن از پس و است مشکل اّول در (۶:الشرح سورة) ."است آسانی دشواری( هر) با مسلما  "

 ماه األّول ربيع .است راه در( ص) پيامبر حضرت ماه .شد گذشته صفر ماه .هللا اراده با است سهولت

 .بگذاريم احترام آن به بايد ما و است( ص) c حضرت تولد ماه اين .است ميالد

 

 می احترام ما او به دارد رابطه او با که چيز هر است،( ص) پيامبر حضرت مال چه هر

 رفت که جا هر .او از چيز همه و او، بيت اهل او، های لباس گذاريم، می احترام او موهای به ما .گذاريم

 .هستيم او دنبال ما و داريم، دوست را او سنت ما .گذاشت خواهند احترام ما از آمد او که جا هر در و

 

 مورد ماه تمام هللا از شکر .شود می نزديک شد، متولد او روز ميالد، حاضر حال در انشاءهللا و

 از و بهار، ماه زيبا، بهار به معنی .است ماه نام ربيع با معنای .شد متولد که روز تنها نه است، احترام

 .کرد ساخته( ص) پيامبر حضرت برای زيبا را چيز همه( جالله جل) هللا .بهار فصل

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 دارد، تعلق او به چه هر .بگذاريند احترام او به و برويد او دنبال به زيبايی، خواهيد می اگر

 هستند، مقدس چيز همه داد می انجام او که آنچه و گذشت، جای يک از او که زمانی آمد، دنيا به وقتی

 شفاعت انشاءهللا .است قبول عبادت هللا نزد در آنها به احترام .مقدس روزهای و مقدس، های مکان

 .شود می اعطا ما برای( ص) پيامبر  حضرت

 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ َصفَر ۲۸


