
 
 
 
 
 
 
 

 دنیا سراسر در مسلمانان و آرژانتین 

 

 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 عبدهللا الفائز الداغستاني، شيخ محمد ناظم الحقاني، دستور

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 می دنيا اين برای را خود آخرت مردم اوقات گاهی. نکرده خلق دنيا اين برای را ما ّجل و ّعز هللا

 .ميافتد اتفاق ميخواهد ّجل و ّعز هللا آنچه هم هنوز اما دهند،

 

 کردند ترک را خود کشورهای اين مردم  عثمانی، امپراتوری دوران در پيش، سال ۱۵۰ء۱۰۰

 هجرت دادند، انجام آنها که آنچه نيست هجرت اند؟ خورده فريب را آنها چگونه. بهتر جای يک رفتند برای

 امريکا به برخی رفتند، امريکا به جلو برخی. خوب چيز يک يعنی هجترت. کردند ترک را کشور نيست

 خودشان آنها اگر. رفتند بين از آنها افتاد؟ آنها به اتفاقی چه. رفتند می انجا به اينج از ديگر و  رفتند جنوبی

 های نوه شد، می نجات را، خود فرزندان اگر و شود، نمی نجات خود فرزندان داشتند، می نگه مسلمان را

 .دادند می دست از را خود دين و شدند نمی نجات خودش

 

 طريق از مياورد، اسالم به  مشايخ طريق از را مردم هللا آنها، جای به هللا به شوکر حال، اين با

. اند آمده هم ما های اخوان. رسيدند هدايت به آنها از بسياری. ميايند اسالم به تدريج به مردم. ها طريقت

. برميگردند دارند آنها حاضر حال در و اند آمده آرژانتين از آنها. اند بوده روز چند برای اينجا در  آنها و

 کردند، تشکيل خودشان های ابزار به توجه با روستا يک آنها کردند، آوری جمع آنجا در جامعه يک آنها

 بشود قبول آنها سفر انشاءهللا .کردند می خواهش معنوی، کمک کمک، آنها. کردند می خواهش مدد برای و

  آنها تعداده که. بشوند آنجا مردم نجات برای ای وسيله يک آنها انشاءهللا. باشد آنها با شيخ موالنا همت و

. برميگردند همت با انشاءهللا و اند آمده اينجا تا ها راه تمام آنها. باشد راضی آنها با هللا که. بشود افزايش

 .برود بين از انشاءهللا باشند، داشته آنها که است ممکن  پريشانی چه هر

 

 مردم شيطان. بدهند انجام خواند می آنچه پايان مورد در کنند فکر بيشتر که مردم برای  است مهم

 اينجا به انجا از اسالم نور انشاءهللا. ميافتد اتفاق مقابل حاضر حال در انشاءهللا اما کرد، فريب گذشته در را

 .است صادق مردم که زمانی بيآيند جا همه از تواند می اين. بيايد

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 



 

 

 

 

 

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ شعبان ۲۸


