
 
 
 
 
 
 
 

 این ذکر است 

 

 ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 الرحيم الرحمن هللا بسم .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم

 

ُ َخاِلُق   ُكل ِ َشْيٍء َوهَُو َعلَى ُكل ِ َشْيٍء َوِكيل  اَّلله
 

 هر خالق هللا عز و جل(. ۶۲بر همه اشيا است" )سوره زمر:  وکيلهمه چيز است و "هللا خالق 

 .نيستند یچيز هيچ هللا به نسبتيعنی  صفر هللا عظمت عليهقدرت است. انسان ها،  صاحب، هللا است چيز

مرا ندارد ولی  من و زمين من گنجايش آسمان" .می دهد (ارزشها قيمت ) ما هللا عز و جل به حال، اين با

 مین نظر به، دنيا کائنات هللا عظمت کنار در،" هللا عز و جل می گويد. دارد مرا گنجايش مؤمنقلب بنده 

 اين، وجود با[ حال اين با]ين لطف عطا می کند. اهللا عز و جل به ما ها اين نعمت را، . است نامرئی رسد

 :گويد می مؤمنان به هللاانسان ها عليه هللا ميروند با اينکه هيچ چيزی نيستند. 

 

ُ يُِحبُّ اْلُمْحِسنِينَ   َواَّلل 
 

 ايمان که کسانی هللا عشق هللا می گويد. (۱۳۴:عمران آلو هللا محسنين را دوست دارد،" )سوره ا"

نسان ا از يکی ندهيد اجازهاست.  کائناتدنيا، بهتر از  اين داشتن از بهتر ، برای انسان هااين. تاس دارند

 ، هللا محافظت کند. باشيد ناخوشايند های

 

َ الَ يُِحبُّ اْلَكافِِرين  فَإِنه اَّلل 
 

( هللا می گويد. انشاءهللا از انسان های ۳۲:عمران آل،" )سوره ندارد دوست را کافران هللا پس"

دارد، که در قلب ما ها باشد يک لطف خيلی بزرگ و جل انقدر عظمت هللا عز که دوست دارد باشيم. 

. ذکر اينجا استاگر هللا عز و جل را از قلب مان بيرون نکنيم، حتی يک لحظه فراموشش نکنيم. است. 

  ، هللا را در قلب نگه داشتند است.هللاذکر 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

او  قلبم در هستم، مؤمن قلب در من"خود به ما گفت.  عظمتاز طريق  را چيز اينهللا عز و جل 

انسان های بی ايمان وجود دارند،  بسيارايمان دائم کند چونکه  از صاحبانجناب هللا ما را ." دارم گنجايش

 ، شکر به هللا.هستيم شانس خوش انسان های ماتان ما ها هستيم، خوشبخ. هستند بدبختآنها 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 رب انیحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۴۰فرص ۵


