
 
 
 
 
 
 
 

 به شب های مقدس احترام 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

ارزش  است، کمی اگر حتی (ما). کنيم می زندگی مقدس روز و شب اين در (ما) که شکر به هللا

 بهایش چنين از حتی مردم. باشد شده تضمين همه برای که نيست چيزی اين. شناسيم میآن را ميدانيم و 

 .نيستند آگاه هم مقدس و زيبا

 

 یم گريه دنيا اين برای و شوند می غمگين کنند، می )جنگ( تالش دنيا اين برای دنيا اين مردم

 داره تمام دنيا نه، يا هستيد غمگين (شما) آيا. ندارد وجود دنيا اين از اندوه و غم برای چيزی هيچ. شوند

 سمقد روزهای اين. داريد می رويد است قرار که جايی به نيز و هستيد رفتن حال در)شما( نيز می شود. 

 که امیهنگ. کنيد افتخار آنها به و بگذاريد احترام آنها به ،بشناسيد گنج يک عنوان به را مقدس شبهای و

 شانن آنها به که احترام خاطر به نيز هللا ،نشان می دهيد احترام آنها به و گذاريد می احترام ها شب اين به

 .کنيدن زندگی خشک توانيد نمی (شما). عطا می کند برکت و زيبايی شادی، صلح، شما به د،يده می

 

 آنها. دکنن می کار دنيا اين برای که کسانی هستند؟ کسانی چه کنند می زندگی خشک که افرادی

 زا خداوند رضايت که زمانی تا ندارد سود يا ارزش چيز هيچ پس. کنند می کار بيهوده اما کنند می کار

 هايستادبه ما عطا کند که در اين راه  خداوند انشاءهللا. نيست دادن دست از جز چيزی. باشد رفته دست

 روز و ارزش با روزهای اين. داد خواهد ادامه نيز مقدس و زيبا های شب به ما احترامانشاءهللا بمانيم. 

 اجازه. بدانيد را شان ارزش بنابراين هستند، طال و ارزشمند جواهرات مثل روزها اين. هستند مقدسهای 

 .ندک بيدار را آنها خداوند انشاءهللا .دارند نگه خودشان ، خودشان را برایدانند نمی را آن که کسانی دهيد

 

 نمی بين از چيز هيچ برای آنها. دنبال اين دنيا، به خطر اين دنيا از بين ميروند مردم از بسياری

 کسانی صورت هر در. هستند دادن دست از حال در هميشه ،دور می مانند هللا مسير از که کسانی. روند

هميشه در  اشند،ب هللا با که زمانی تا ،باشند ثروتمند يا فقيردر پيروزی هستند. چه باشد که  هستند، هللا با که

 ند. ک آنها از را ما خداوندپيروزی هستند. انشاءهللا 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 



 

 

 

 

 

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۸ رجب ۲۷


