
 
 
 
 
 
 
 

 هدایت از هللا است 

 

 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

 

 

 :أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. بسم هللا الرحمن الرحيم گويد، می باشد شکوهمند و متعال خداوند

َ يَْهِدي َمن يََشاء  إِنََّك ََل تَْهِدي َمْن أَْحبَْبَت َولَِكنَّ اَّللَّ

 مى هدايت بخواهد را كس هر خداوند ولى; كنى هدايت دارى دوست كه را كسى توانى نمى تو"

 خداوند اما داريد، دوست کسی را ه کنيد نمی هدايت [محمد ای] ،عدر واق". (۵۶:القصص سوره" );كند

 ار کسی توانيد نمی: "گويد می هللا عز و جل. است هللا از هدايت." کند می هدايت که دوست دارد را آنها

  هدايت می کند. دارد دوست کههللا آن کسی را ." کنيد ايتهد بخواهيد يا داريد دوست که

 

 زا مردم از بسياریماشاهلل،  .است کرده هدايت (هلالج لجهللا جل جالله ) که افرادی با بودن است، زيبا

 (نعمت) برکت به اند شده هدايت که افرادی هللا عز و جل است. دست در چيز همه. آيند می دوری راه

ه است، برای در اين مسير ها خلق کرد راه اين کردن پيدا برای را ما هللا زيرا اند، رسيده خيلی بزرگی

 لطف نيز اين. رسيدند هدايت به و کردند گوش مردم از بعضی. کرد اعالم همه برایو اين را ماندند، و ا

 آنها به بودند، هدايت ميان در آنها با اينکه. کردند فرار و شدند دور ديگران. است هللا مهربانی )رحمت( و

 .نرساند سود

 

در طول  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر. است شده گفته (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر قبيله مورد در اين

با اسالم افتخار شوند،  اش قبيله و دوستان ،شقوم و خوي داشت، دوست که آنهايیکه سعی کرد  سال ۱۳

 و روز اش معنوی حمايت تمام با (ملسو هيلع هللا ىلص) مان معظي حضرت پيامبربا اين که . نه افتاداما اين طوری اتفاق 

 که افرادی اين. عطا کرد هدايت کسانی ديگری به هللا پس. شدند مسلمان نفر ۴۰ تنها کرد، تالش شب

 .رسيدند هللا نزد در شدند و به خوبی بيشترشدند  داده هدايت

 

يدند، و در راه رست باقی ماندند. دنيا و در آخرت به هدايت رسبا خوبی يعنی در اين مان  منظور

 )برکت( نعمت و باشد راضی خداوندانشاءهللا  .هستند دادن دست از حال در مردم صورت، اين غير در

ز حال به بعد و در بهشت با هم ا همچنينانشاءهللا  .باشند ما روی بر، اند رسيده هدايت به که کسانی های

 باشيم. 



 

 

 

 

 

 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۸ شعبان ۱۴

 


