
 
 
 
 
 
 
 

 فضیلترین روز 

 

 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

 

 

امروز جمعه است، يک روز مقدس است. هللا عز و جل اين روز را هديه داده به مسلمانان، به 

ترين روز جمعه است، و هللا عز و جل اين روز را برای حضرت آمت محمد. او می گويد که شريف 

  قرار داد. پيامبر )ص( ما

 

بزرگترين  که (اولوالعزم)بزرگتر هستند هر پيامبر يک روز متفاوت داشت. هفت آنهايی که 

پيامبران هستند هر يک کدام يک روز متفاوت داشت. هللا عز و جل هديه داد فضيلت ترين از آن روزها، 

يک هديه به حضرت  انواع، به حضرت پيامبر )ص( ما. هللا عز و جل اين روز زيبا را داد به نخوب تري

 ها، آمت.  پيامبر )ص( ما و برای همه ما

 

 درنماز مغرب  اذانپرستش در اين روز فضيلت تر است. شب جمعه شروع می شود بعد از 

ه ديگر است. ممقدس مثل شب های مقدس هپنجشنبه. اين شب هم در ميان شب های مقدس است. انقدر 

دارد، به طوری که اگر يک  وجود هستند. يک زمان خاص پذيرش در جمعه تر قبول و نماز ها قابل دعا

 نشان بدهيد و بيشتر ادعيه انجام بدهيد.  جمعهاست. بنابرين، احترام به  دعا در آن زمان انجام بشود، پذيرفته

 

هللا مغز و اقل  بشوند و آنها يک راهنمايی برای اين آمت باشند. انشاءهللا ادعيه خوب تان قبول

، به راه هللا. که آنها پيروی دکند به کسانی که گمراه شدند. ممکن است آنها به راه راست بر بگردن اعطا

 اند، چونکه آنها نه بايد پيروی بشوند.   شده نکنند راه کسانی که از راه هللا گمراه

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ ذيقعده ۲


