
 
 
 
 
 
 
 

  سال پیروزی 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. بسم هللا الرحمن الرحيم

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

 .شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، شيخ محمد ناظم الحقاني، دستور

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

هللا )جل جالله( این سال جدید هجری پربرکت  که باشدامروز اول محرم است. انشاءهللا پربرکت باشد. 

است، نزدیکتر به پیروزی  چونکه هر چقدر سختتر امیدواریمانشاءهللا امسال سال پیروزی اسالم بشود. برای دنیا اسالم کند. 

 هستیم، با خواست هللا. 

 

هستند، هللا به نجات شان  دشوار شرایطی چنین در آنهاهنگامی که مردم با انقدر رنج نا امید شدند، زمانی که 

 نمی شویم. امید نا هرگزنابرین، ب. دارند اعتقاد او به که کسانی بابا مؤمنان است،  مطمئنامیاید. هللا عز و جل 

 

نا امیدی یعنی کم ایمان داریم. باید به هللا )جل جالله( اعتقاد داشته باشیم و هرگز از او نا امید نشویم. باید در هر 

. تواناست چیز همه براز هللا کمک بخواهیم، باید از هللا کمک بخواهیم به طوری که او، انشاءهللا، کمک کند. هللا  فرصت

چیزهای که او می دهد، نعمات های بزرگ هستند. اکثر مان ارزش این نعمت ها را نمی دانیم، اما با این حال، او ار رحمن 

 نشویند،" هللا عز و جل می گوید.  ار رحیم است و می بخشد. "نا امید از همتم

 

بلند  (ص)سال گذشتند که حضرت پیامبر مان  ۱۴۳۸بنابرین، می گویم انشاءهللا امسال، سال پیروزی اسالم بشد. 

 .افتد یب اتفاق تواند نمی دیگر چیز هیچ"این یک درسی بزرگ است. هنگامی که، انجام داد.  مدینه به مکه از هجرتشد و 

)را( گفت، در نهایت انقدر  ابوبکر حضرت به( ص)یان برسانیم، این را حضرت پیامبر مان نها او را به پاما میتوانیم ت

 سختی:

 

َ َمعَنَا  الَ تَْحَزْن إِنَّ اّلله
 

با ما است." این یک درسی  واقع؛ تنها نیستیم، در نخور غصه"اندوهگین نباش که هللا با ماست."  (۴۰:توبه سوره)

هیچ چیزی غمگین نمی کند به مردمی که اعتقاد دارند به این حقیقت،  .هستند زیبا کلمات اینبزرگ برای دنیا اسالم است. 

 هللا بزرگ است، هللا با ما است، و هللا برای ما کافی است.و هیچ چیزی آنها را ناراحت نمی کند.  

 

ند. انشاءهللا خوب و پربرکت برای دنیا اسالم باشند. که خداوند درست کند کسانی انشاءهللا این سال ها خوب باش

انشاءهللا نه به  .هستند کفاره )نجات( از فراتر که کسانی بدهد به بدبختیدستور و هللا که اسالم را مثل یک دشمن میبینند، 

 نیاز هرگزکند، و  افزایششد. انشاءهللا ایمان ما را اسالم نه به مسلمانان آسیب برسانند. انشاءهللا امسال خوب و پربرکت با

 نه باشیم. کسی هیچ به

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ محرم ۱


