
 
 
 
 
 
 
 

 کلمه های نجات 

 

 ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 محمد هللا إال إله ال" چيست؟ دهد می نجات را انسان ها که ای کلمهمی گويد.  "منجيت کلمه"

 تیح ميتواند انسانآسان است. ." هللا إال إله الکسی که اين را می گويد نجات پيدا می کند. "." هللا رسول

 اکثر. دنمی خواهن لج بودنيک دفه بگويد. هللا انقدر آسان کرد، انسان ها بخاطر  اين را ،نديکش نفسبدون 

  .خواهند نمی را نجات اين بيشتر خيلی، نيمی از بيش انسان ها،

 

 زجبالنه، بيش از حد گفتن اين.  به فقط هيچ خدايی جز هللا نيست."" "،هللا إال إله ال" :نجات کلمه

نيز کسانی  چيست؟ من، هست، علم وجود ندارد، "جنت وجود دارد، آن از . بعداست که اين را نمی گويد

نسان ها به اهللا اگر مه را نگويند نجار پيدا می کنند..." کاری که انجام می دهد فلسفه است. نه، که اين کل

ی شان هرگز بهشان کمک نمی کند. هرگز نه در اين دنيا، زلجبای بدهد، برای شان آسان کرد، فرصت

عز و جل يک امکان ميرسد خوب است. هللا  نظرخير نمی بيند حتی اگر به هرگز نه در آخرت. چيزی 

 آن وقت گناه است، برای نجات به او داد، آنها هستند که قبول نمی کنند، 

 نمی کند. ظلم سهيچکخودش است. هللا به  رتقصي

 

. می آوريببه دست  را زيبا ثواببگوييم و  "هللا إال إله ال"دفه  صد هر روز بيشتر از شکر به هللا،

ببندد،  ر می کنيم تا در قلب نقشهذکر تکرامی گويند،  شبندینقدر قلب مان نقش کند. کند، م دائ اين را هللا

رت حضيک آمت عزيز برای به خاطر حرمت اين روز جمعه،  انشاءهللا ش بشويم. عزيز بندگانانشاءهللا 

 باشيم.  مان (ملسو هيلع هللا ىلص) پيامبر

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 رّبانیحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۴۰ فرص ۳


