
 
 
 
 
 
 
 

 ددر روزهای جمعه بیشتر صلوات بخوانی 

 

 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

 

 

 در را اين توانيد می ( نيزشما)و سالم بر من بخواهند."  صلواتبيشتر  جمعه، روزهای در"

 (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر دستور اين. دارند بيشتری فضيلت ها جمعه اما دهيد، انجام یمعمول روزهای

 پاداش انيمتو می (ما) بنابراين ،ميتوانيم برنده شويم بنابراين است، کرده بيان ما خوبی به را اين او. است

 .شويم تر نزديک هللا به توانيم می (ما) يعنی که ،"قربيت" معنای به و آوريم دست به

 

 آمت خودش مورد در اوآمت خودش می خواهد و  برای زيبا چيزهای (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر

 می و بلند می شود قيامت روز در قبر از و." أمتي ،أمتي: "گفت او ،از زمانی که به دنيا آمد. ميکند فکر

 (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبربر  خواندنو سالم  صلواتبه نام آنها باشد.  وساطت براينکه ،"من آمت: "گويد

 نيکی است. برای ای وسيلهبرکت و يک  برای ای وسيلهنجات است، يک  برای ای وسيلهيک 

 

 است خودمان منافع برای اينبرای مان است.  )خير( هميشه دنبال خوبی (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر

دوست داشته  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر شويد. نجات و کن یخوب. خواهد نمی اين جای به را چيزی او و

نشان بدهيد و هللا دوباره )شما را( می  احترامدوباره . يابد می نجات محبت با فرد يکباشيد و نجات شويد. 

 نه، اگرعطا می کند.  بهشتتميز می کند، و )به شما( درجه های باال و  تنگناه ابخشد، او )شما را( از 

 "،است کافی ميدهم انجام خودم من آنچه": بگوئيد و ندهيد نشان احترام (شما) صورت اين غير دراگر 

 ميرويد )نابود می شويد(.  بين از (شما) ،پناه بر هللا. بشويد چيزی )شما( هيچ نميتوانيد پسس

 

 .ماست وظايف درهمين طوری  اين. بخوانيم و سالم صلوات بيشتر بايد (ما) و است جمعه امروز

برای . دهيد انجام توانيد می که آنجا تا. بخوانيد صلوات ۱۰۰است اگر  ۳۰۰و  بخوانيد ۳۰۰ اگراس  ۵۰۰

 شفرامو اما نيست، مهم مبلغ اين. است (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر دستورزيرا اين  .دارد وجود اجازه کار اين

 مان برحضرت پيام شفاعت (ما به) و قبول کند را آن هللا که باشد. بخوانيد بيشتر ها جمعه روز که نکنيد

  .کند پر را ما( او، دل رمحبت، عاطفه، عالقه، مه) مهربانیرا عطا کند.  (ملسو هيلع هللا ىلص)

 

 مهربانی با را همين اين کند، می پر را ما قلب او( رمحبت، عاطفه، عالقه، مه) مهربانی وقتی

را دوست  هللا، دارد دوست را (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر که کسی. است هللا( رمحبت، عاطفه، عالقه، مه)

  هيچ چيزیدوست دارند،  مناالزافراد ديگری  که کسی د،ندار دوست را ديگری شخص که کسید. ندار



 

 

 

 

 

 

 

 که ندارد وجود دنيا اين در ديگری کس هيچ. است ترين مهم (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر. نمی شود حتمی

ضرت حهمه کسانی که در راه  البتهمی گوييم،  هشفاعت کنند که هنگامی. باشد هشفاعت کنند دهنده نجات

اين دنيا )دنيوی(  اصطالحاتدر  را اين (ما) اما است، مهم ( هستند يکسان هستند، همه آنهاملسو هيلع هللا ىلص) مان پيامبر

 مهربانینمی روند، سپس  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبردر راه  و نمی گذارند احترام که کسانی. گوئيم می

  هيچ فايده ندارد. (رمحبت، عاطفه، عالقه، مه)

 

هستند، برای  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبرکسانی که در راه  (رمحبت، عاطفه، عالقه، مه) مهربانی

 مفيد ما برای واو می شود  (رمحبت، عاطفه، عالقه، مه) مهربانیپر از  ما دلهایاست. پيامبر  رسيدن به

 اب را ما دلهای خداوندانشاءهللا . ندارد فايده سپس هيچ باشد، دنيوی عشق از پر اگر نه، اگر. بود خواهد

ا )به ما ها( عط شفاعتشپر کند. انشاءهللا  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر (رمحبت، عاطفه، عالقه، مه) مهربانی

 شود. 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 رّبانیحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۹اآلخرربيع ۲۵


