
 
 
 
 
 
 
 

 بهترین آمت 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

مسلمان به دنيا  فرد برای. کردخلق  مسلمان )ما را( او که هللا شکر می دهيم به مداوم طور به ما

 .است دنيا تمام از بهترهللا  از نزد مؤمن فرد. است فضيلت بزرگترين و افتخار بزرگترينآمدند 

 

. هستند قبول قابل دانند می را ارزش که طوری که افرادی به بدانند را مردم ارزش بايد مردم

 انم حضرت پيامبر آمت اين است، قيامت روز از قبل آمت آخرين اين .نيستند قبول قابل ناسازگار مردم

فرمود که، "اين بهترين است."  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبربه  باشد شکوهمند و متعال خداوند .است (ملسو هيلع هللا ىلص)

 پيروی می کند. (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبربهترين آمت، آمت که 

 

 ضوع يک فقط بلکه ،نه بودم پيامبر کنم می آرزو من: "داشتند آرزو که بودند زيادی پيامبران

است، اما مردم اين را نمی دانند. کسانی  فضيلتبودم." اين آمت آنقدر با  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر آمت

کسانی که او را پيروی نمی کنند از اين آمت هستند، و  پيروی می کنند را (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبرکه 

 حساب نمی شوند.  شآمت

 

 به نهاآ دليل همين به. دانند نمی شانبه شده داده فضيلت و افتخار ارزش مردم گفتيم، که همانطور

 مهم .هستند گمراه آنها نکنند، قبول را آن آنها اگر. قبول نمی کنند را افتخار اين و روند می ديگری راه

 ،دهللا عز و جل می گوي. باشيم خوشحال ديگری چيز براینه  و اين برای بايد. بدانيم را آن ارزش که است

 ".باشيد خوشحال"

 فَبِذَِلَك فَْليَْفَرُحواْ 

گرد آواری کرده اند، بهتر  ت هللا بايد خوشحال شوند؛ که اين، از تمام آنچهو رحم فضلبگو: به "

 در و خوشحال اين با را آنها دهيد اجازه" (.۵۸)سور يونس: ("باشند شاد آنها دهيد اجازه آن در") است!"

 در". اشندب خوشحال پيرويش می کنند که آنهايی بگذاريد. است پيامبر و هللا راه اين زيرا د،نباش آرام حالت

 ناي برای که چيزهايی ".هستند خالی هاچيز همه. ندارد وجود خوشحالی برای ديگری چيز هيچ ، اين غير

 هک زمانی تا. ندارند یارزش هيچ کدام هيچ موقعيت، و درجه چيزهايی مثل است، شده داده اختصاص دنيا

 .اين باشيم مراقبت بايد. هستند فايده بی ،قبول نکنند را پيامبر و خداوند



 

 

 

 

 

 

 

 شفا شادی، ،راحتی - (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر و قرآن اسالم، - است داده ما ها(به ) خداوند آنچه

 نهاآ انشاءهللا .بگذارد دانند می را آن ارزش که کسانی ميان در (را ما) هللا که باشد. برای مان است نور و

 .باشدهميشه در قلب مان  محبت به آنها و پيروی کنيم را

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۸ شعبان ۲۳


