
 
 
 
 
 
 
 
 

 دهدما را نجات می  (ملسو هيلع هللا ىلص)حضرت پیامبر مان راه  

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 واآلخرين،الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين 

 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

 

 

(. گذشت در جريان)در مورد اين روزها، روز های آخر زمان، اگاه کرد  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر

 نيز، رساند. او برساند( گفت هلالج لجآمت خبرهای که هللا جل جالله ) به او. کرد اعالم (ما به) را چيز همه او

  در مورد اين روز خبر داد.

 

گفت. اگر کسی  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر"اين همان روز های مثل روزهای تاريک هستند،" که 

منظورش با تاريکی، که ظلمت . است تاريک انقدر. نيست آن ديدن به قادردست خودش را بيرون بياورد، 

 آن در: "ميفرمايد (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبروجود دارد. ظلمت يعنی تاريکی، با در آن روزها هستيم. 

 و من سنت به شما داد؟ خواهد انجام کاری چه. گرفت خواهند قرار سختی بسيار شرايط در مردم روزها

به طوری که بتوانيد آن را با زور  تان، های دندان با حتی بلکه داشتن، نگه فقط نه ".کنيد نگاه من راه

 .دهد نجات می( و تاريکی دلتنگی، اندوه، نوميدی) کم نوریاريد، و اين )شما( را از اين د نگه)محکم( 

 هللا، )ما را( نجات می دهد. ، با خوست(ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبرنور و محبت 

 

محکم  شرارت اين و ظلمت ،تاريکی اين در بايد که است چيزی آن( ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر راه

 می (یشنيکبختی، خو) سعادت به ،پيوستند و وصل (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر طناب به که کسانی. ميبگير

. ندکن پيدا نجات توانند می و ندنما می دور آنها از ها شرارت تمام و تاريکی اين ها، دلتنگی تمام. رسند

 ديگری های راه در توانستيم میکرد و )به ما( راهش را نشان داد.  بمقر)ما را(  او كه شكر را خدا

ن يک قبول کنيم که اي هيدد هاجاز. است خودمان خاطر به که کنيم فکر نبايد که است دليل همين به. باشيم

 ورحمت( )اين مهربانی . باشيم رسپاسگذااو  ازآمده است و  خداوند از مهربانی )رحمت( اين و لطف

 (ما) نايما و يافت خواهد افزايش بود، خواهد تر قوی امر اين. پيدا می کند افزايش فراوان سپاسبا محبت 

  .يافت خواهد افزايش (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر زيبای مسير از پيروی با نيز

 

)که  اندازه همان به تواند می .نيست مهم ديگری چيز هيچ .است مهم چيزی است که( ن)آ اين

 .است داده نشان (ما به) را نجات راه (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر ،به هللا شکر .باشد تاريک ممکن باشد(

که راينبدعا کنيم  هميشهنياز داريم . نيست مشخص آدم فرزندان با چيز هيچ زيرا دهد، می ادامه آنانشاءهللا 

 .باشيم بتوانيم (، متينثابت)محکم 



 

 

 

 

 

 

 

 .هللا التوفيق و من

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۹ االّولربيع ۲۳


