
 
 
 
 
 
 
 

 (ملسو هيلع هللا ىلص)شق حضرت پیامبر مان اع 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 ،صلوات نمی فرستد من به و شنود می را من نام که هرکسیمی گويد، " (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر

 يک ناي. فرمان هللا است (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبربه  احتراممی تواند با بينی خودش زمين را تميز کند." 

 .فرض است اما نيست، نافله يا سنت يک اين بنابراين. است مسلمان هر برای وظيفه 

 

به حر حال، بی فايده هستند.  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبرهای مان بدون عشق و محبت به  ملعزيرا 

 را او است، (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبربه  احترام کند می قبول قابل را آنها آنچه. نيست ملاک ماهای مل ع

لی مسلمان بودن است، زيرا هر کاری صباعث شويم که او را دوست داشته باشند. اين ا و داشتند دوست

 بی فايده است. (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبرکه انجام بدهيم بدون 

 

 می گيج و سر در گم را مردم آنها. کرده اند گيج را مردم ذهن فرقه ها از بسياری حاضر حال در

 مردم آنها ".کنيد می شرک خدا عليه گذاريد،ب احترام (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر به اگر": گويند می و کنند

 ،هل می دهند بد پايان به را آنها و کنند می دور راه رست از را آنها ،منحرف می کنند راه رست از را

 !هستند شيطان با گذارند نمی احترام (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر به که کسانی زيرا

 

 يکی. پرسيد های سوالخيلی  او از ،شد وارد شيطان کنار (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبرکه  هنگامی

حضرت  به ،"شما: "گفت می و نه گفت دروغ او" ؟ديدار نفرت بيشتر کسیبه چه : "بود پرسش اين آنها از

 نمی احترام (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر به که افرادی است، مورد اين که هنگامی. گفت (ملسو هيلع هللا ىلص) مان پيامبر

 .هستند شيطان با قطعا نيستند او عاشق و گذارند

 

 از برای اسالم، ،است دين از استفاده بدترين. دارد فريب کردند برای های راهخيلی  يطانش

اين آن چيزی شرک و گناه است."  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر به احترام" گويند می آنها. منحرف کردند

از  پر پايان تا آغازقران از . هستند( فعيضمی کنند )فکر  کمچقدر اين افراد ها است که نشان می دهد 

 فريب را مردم آنها. گذارد می احترامبه او  (هلالج لجهللا جل جالله )است.  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبربه  احترام

  .کنند فريباحمق هستند که می گذارند آنها آن ها را  افراد بسياری .دهند می

 

 



 

 

 

 

 

 

 

. کامل باشد (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر و هللا به مان عشق و دارد نگه امن را ما خداوند انشاهللا

را به ما ها   (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر شفاعت انشاءهللا هميشه .منحرف نکند راست راه از را ما خداوند

  باشيم.عطا کند. انشاءهللا نزديک او در بهشت 

 

 .من هللا التوفيق و

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۸ شعبان ۲۱


