
 
 
 
 
 
 
 

 مرحوم هاسوره یاسین برای  خواندن 

 

 ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 .الرحيمبسم هللا الرحمن  .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

 ر.شيخ محمد ناظم الحقاني، دستوالفائز الداغستاني، شيخ عبدهللا 

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

است.  هفتگی شادیمسلمانان است. اين روز  روز مبارکاست. جمعه  مبارک جمعهامروز يک 

الزم است  اين روز هر چه که می توانيد،، که بتوانيد تا زيادی انقدر، دهندمی  اکرامبيشتر در اين روز 

ای در مورد چيزهچيزی که ما می گوييم الزم است اين روز را تلف نکنيم. برای شما فايده داشته باشد. 

مادران و به قبر زيارت  است انکاماگر کنيد، به طور کامل  آبدستسخت هم نيست. انجام گشتل، يعنی 

آنها برويم و به قبر  ميرسد روز جمعه هنگامی کهاست که  مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبرپدران. اين حديث 

بازمی  چند برابر اين هديه به اوثواب می شود.  حساب بزرگ به عنوان يک هديه بخوانيم را ياسينسه 

 .گردد؛ برکت می شود

 

 ياسين سورهشان هستند، حداقل بايد يک بار پدران و  مادران و يا دور ازکه نزديک  انسان های

مادران، به  به اعضای خانواده آنها،، مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبربرای  ثوابشبا نيت را بخوانند،  شريف

ثواب اين برای هر  براينکهگفت،  مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر همانطور که -همه مسلمانان به و  خود پدران

در حال حاضر ميليونها مسلمان وجود دارد که برای  .می خواندکه آن را نيز برای آن کسی ، کس باشد

 بزرگ است. نعمتدريافت می کنيد. اين يک  هللااز  ثوابچيز را می خوانيد و بسياری  هرآنها 

 

هر وقت بخواهيد بتوانيد حج برويم،" اما حج جايی نيست که می گويند: "بياييد  انسان هابعضی 

هستند که در  انسان های آن نباشد. قسمتممکن است  .بخوانيدنداريد آنجا نماز  هميشه امکان برويد،

انسان های وجود اند. و همچنين نرفته حج  خودشان اما هنوز، در مکه، در مدينه زندگی می کنند، کعبه

شما نيست، شما در اينجا در صندلی خود  نصيبزيرا ديده اند. اين چيز ديگری است. نرا  کعبهکه  دارند

می  اين را انسانیآن را به دست آورده ايد، به اين معنی که زمانی که ثواب هستيد و ميلياردها بار 

هيچ ترس در او ، نداردسخاوتمند است، ترس  هللا کند. می دريافت خوب های اعمال اين از، خواهد

هللا عز و د. همه چيز در دست خداست. نمی يابنکاهش هايش که عطا می کند  گنجچونکه وجود دارد، 

 .باشد مبارکروز جمعه شما تا آنجا که می خواهيد.  ،کندمی   تقديم هللا ،داردبی پايان اکرام های  جل

 

 و من هللا التوفيق.

 .الفاتحه

 



 

 

 

 

 

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت رّبانی

 ، درگاه أكبابا، فجر۱۴۴۰االّول ربيع  ۸


