
 
 
 
 
 
 
 

  عمره

 

 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،

 .شيخ محمد ناظم الحقاني، دستورشيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، 

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 .شد آغاز امروز عمره کردن، دنبال را حج

 انجام .کدند پربرکت را آن هللا .کرد ايجاد ترين عالی موجودی عنوان به انسان جل و عز هللا

 .است عبادت اعمال عبادت ترين فضيلت از يکی عمره دادن

 

 را من که است آن مانند ببيند را من قبر سر مياد که کس هر" :گويد می( ص) پيامبر حضرت

 در مولود ماه در چون و .دهند می روحانی غذای مردم به متبرک مکان آن ."است ديده زنده حال در

 .بدهند انجام را عمره اين بايد توانند می که کسانی .دهد می( جالله جل) هللا( اکرام) هديه بيشتر هستيم،

 

 اگر .بدهند انجام عمره بايد درند پولش که کسانی برای .دهند می انجام حج از قبل عمره برخی

 حج انجام دارند، وجود ديگر محدوديت يا و ويزا بدون محدوديت اگر که معنی اين به دارند، را امکانش

 خوب دادن انجام عمره .بپذيريد هللا انشآهلل دارند، نه پول آنقدر آنها اگر .آنها برای است الزم سال همان

 .بروند حج به که است خوبتر رفتند نه حج به که کسانی برای البته است، اين از بهتر چه .است

 

 و کعبه مقام ديدار به خواهم می آنها که گويند می .بدهد طوالنی عمر آنها به هللا افراد، از برخی

 ها مکان اين خواهند نمی آنها که دليل اين به خواهند می آنها .برسند مرگ از قبل( ص) پيامبر حضرت

 پيامبر .است ترين مقبول عبادات از يکی عمره است دليل همين به .مرگ به رسيدن از قبل کنند بازديد

 و برکت پر بسيار عبادت يک اين .کنم می انتخاب حج يک عمره دو بين در: گويد می( ص)

 .است پرهيزکارانه

 

 بسيار و بروند آنها انشآهلل .رفتند امروز اخوان از بسياری .رفتند که کسانی برای بدهد برکت هللا

 شاءهللا ان( السالم عليه) مهدی و بشود، پيروز محمد امت که .برسند دعاها حد از انشاءهللا .بربگردند شاد

 .باشند  ها باالترين شما های درجه و باشد داشته حضور ما شيخ همت .آيد می زودی به



 

 

 

 

 

 .من هللا التوفيقو 

 الفاتحه

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۳۹۴ آذر ۲۷


