
 
 
 
 
 
 
 

 هللا کریم است و بخشنده گی را )گذشت( دوست دارد 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 األولين واآلخرين،الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد 

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 والدين، "هللا عز و جل خودش می دهد پاداش کسانی که قبر ميفرمايد (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر

 صورت هر در بزرگ ای هديه جمعه مقدس روز ".بخوانند راياسين شريف  جمعه روز و روندب شخود

 نيک برکت )نعمت( هللا است. يک روز مقدس است، عيد مسلمانا اين. است مسلمانان برای هر

 هر هفته است.

 

 تفضيل ،و افتخار می دهند گذارند می احترام آن به که کسانی برای امامردم ظاهرا نمی شناسند، 

روزه جمعه با ياسين  در ها والدينخيلی خوب است زيارت به قدر  عمل يک ،بنابرين. شود می بزرگی

اسين ي توانند می نيستند نزديک در که کسانی. می کنند نزديک که است کسانی برای مورد اين. ندناخو

ی، به اضافهبه عالوه) به همراه مطمئناشريف را بخوانند در همان جای که هستند و اين را هديه بدهند. 

 اين اش، همگی با هم است. اصحاب )سحابه(  و اش خانواده، (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر( به آنها، برای 

هيچ چيزی ازتون کم نمی شود اگر آنها را نيز در . داريد عشق و خواهيد می که است افرادی برای نيز

، او به همه آنها عطا می کند و بدون اينکه هيچ شکوهمند و متعال خداونددعا تان و خواندن قران بگذاريد. 

 با هک کسانی. است (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر حديث اين. نيست ( خودمانبيان)گفته  اينچيزی کم شود. 

 کنند. نخودشا مناسب با توانند می کنند، می مخالفت حديث

 

 نگارا کنند می صحبت و آيند می بيرون اينجا هم، نيز آنها. هستند مخالف افراد از بسياری امروزه

بخشنده )با گذشت، گشاده  او .ندارد دوست را خسيس هللا حاضر حال در. دهند می خودشان جيب از که

دست، دست و دل باز، لوطی( را دوست دارد. او بخشنده ترين )کريم( از بخشندگان است. او می گويد، 

 ." پاداشمنويس می اده ت من ،يدبگو يکی شما اگر" ،گويد میهللا عز و جل . بخوانيد را آن"من می دهم." 

است. حسابش کنار او است و او هر چه قدر می است. حسابش در نزد هللا  ۱۰۰۰۰تا  ۱۰۰۰تا  ۱۰از 

 " می گويند. هللاGatsotخواهد می دهد. هر جور بخواهيد، اگر خسيس و چشم تنگ هستيد. در قبرس "

خشنده ب و عزيز خدمتکاران ميان در (را ما) هللا اين جور افراد را دوست ندارد. باشد که هللامثل شما نيست. 

 .دهد قرار اش

 

 اين روحانی )منوی( بدهند. با مردم نيز نميخواهند کنار بگذاريم، را دنيویو  پول بدهيد اجازه

  دوست را کسانی اوحال، هللا عز و جل آنها را گوش نمی کند و دوست دارد کسانی که در اين راه هستند. 



 

 

 

 

 

 

 

 انم حضرت پيامبر احاديث ايندارند.  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبرکلمات به  اعتقاد و باور می کنند که دارد

 مان حضرت پيامبر زمان از را اين نعالما. است شده نوشته حديث کتابهای( هستند و همه آنها در ملسو هيلع هللا ىلص)

 قدسم مخصوصا ماه اين. نکنيد توجه اند آمده بيرون تازگی که افرادی کلمات بهگويند.  می کنون ( تاملسو هيلع هللا ىلص)

 می دهد. (ملسو هيلع هللا ىلص) مان پيامبرحضرت . هللا عز و جل خيلی بيشتر به خطر افتخار است تر

 

وبی، خ (تخيرا صدقه، مهر، محبت، حسن نيت، نيک انديشی،) نيکوکاری بيشتر دهيد اجازه بنابراين،

 يناهستند.  تر قبول قابل ها جمعهافتخار، صلوات، و هر چيزی ديگر ممکن است، انشاءهللا انجام بدهيم. 

ه هنگامی ک و است جمعه نماز کنند می حسادت بيشتر اسالم از يهوديان آنچه. باشد مبارکنيز  نما جمعه

 .کنند می حسادت اين ازفاتحه "امين" می گوييم. چونکه آنها اين ها را ندارند،  از بعد

 

. نندک پيروی را دين اين نيز بايد )نياز دارند( آنها. است واقعی دين يک دين نياز به حسادت وجود ندارد.

 رحمت)" ِلّْلعَالَِمينَ  َرْحَمة  ، "وسلّم آله وعلى عليه هللا صلّى مصطفی،. است باز مردم همه برای دين اين

از آمت او هستيم. انشاءهللا اين يک وسيله برای خوبی  که ما برای بختی خوش. است( همه دنيا ها برای

 )خير( باشد. انشاءهللا از اين راه منحرف نشويم و نزديک به او در بهشت زندگی کنيم.

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 رّبانیحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۹ لربع او ۶


