
 
 
 
 
 
 
 

  خواندن سودمند است سالوات 

 

 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

 

 

بفرستيم و که عاشق  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبرل دستور می دهد که سالوات و درود به هللا عز و ج

که اين را انجام می دهيد، پاداش هنگامی ( است. یاجبارزم، الباشيم. اين فرض ) (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر

، نعمتخواندن برکت ) (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبربه دست ميآوريد و مفيد است. سالوات و درود بر 

 پيدا کنند، سالوات وجواب  نکه دعا مانبراي. می دهد( به فرد ینيکبختموهبت الهی، تبرک، فرهومندی، 

هللا  کرديم. بنابريناز اينکه دعا  پسسالوات و درود می خوانيم درود می خوانيم قبل از اينکه دعا کنيم، و 

سالوات دو  ميان( جواب به دعا مان می دهد هنگامی که در امطمئنا، بی شک، قطع) حتما (هلالج لججل جالله )

 است. و درود

 

است. سالوات ک انسان ينور چشم مان و زيبا  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبرخواندن بر  سالوات و درود

 که وقتی بنابراين( هستند. دکم يا) فراموشکار که  گويند می ها بعضی. است سودمند مردم برایخواندن 

 بوديد به ياد ميآوريد. کرده فراموش که آنچه بالفاصله و بخوانيد درود و تواسال يک کنيد می فراموش

 دوست را (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر که کسانی. هستند شيطان با آنها. کنند تحمل را اين نميتوانند افراد برخی

سالوات نمی خوانند نيز در ميان آنها هستند.  و گذارند نمی احترام او به که کسانی. هستند شيطان ندارند،

 بگويند که سالوات، سالم و درود بخوانند.  ديگربه  نميتوانند و خوانند نمی خودشان آنها

 

حضرت  عاشق به است.  ازيبا يين يک سود، برکت و نور برايمان است. سالوات خواندن همه 

( او پاداش بزرگی، نعمت و سود است. انشاءهللا سحابه) اصحاب عاشق به اخصوصو  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان پيامبر

يرا هر ز .يمکن بيشتر را ميتوانيم اين بنابراين ،است کم ما احترام. دهد افزايش ما، همه در شان را خداوند

 خواهد تدوس را شما بيشتر خداوندداشته باشيد،  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبرو احترام به  عشقيشتر چه قدر ب

 دارد دوست را کسانی نيز او ،شکوهمند و متعال خداوند. اوست محبوب (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر. داشت

 .کند دارند دوست را او که آنهايی ميان در را ما خداوند باشد که .دارند دوست را او که

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۸ هذيحج ۲۰


