
 
 
 
 
 
 
 

 است "حی"او زنده  

 

 ،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.محمد ناظم الحقاني، دستو شيخشيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، 

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

بر شماست، همان گونه که به سوی فرعون رسولی  شهيدبه شما فرستاديم که  رسولی"ما 

به عنوان شاهدی به شما  (ملسو هيلع هللا ىلص) پيامبرب هللا می گويد؛ "من . جنا(۱۵" )سوره المزمل:فرستاديم!

 (ملسو هيلع هللا ىلص) پيامبرفرستاديم."  فرعونبه  به عنوان شاهد"موسی )ع( که  همونطوری او می گويد. ،"فرستادم

 ."می کند قتصدي، می دهيد آنچه شما انجام از دهدمی شهادت شاهد است، 

 

در حال حاضر بسياری را "حی" مينامد، زنده.  مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبربنابرين هللا عز و جل 

در ، در مقام خود ی" استحاو " و می گويند، "او رفته است." بيرون می آيند، منحرف انسان هایاز 

دهيد، او شاهد شما صلوات بفرستيد، سالم به شما ميرساند، خير انجام اگر شما ، وايستادناست،  انتظار

صلوات  رهر چهقدبنابرين، داده است.  مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبرهللا عز و جل اين اجازه را به  می شود.

اولين ادب  مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبربه  مو سالصلوات  انجام بدهيد، همان قدر مقبول می شود. مو سال

 مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبرقبول است، به  دارد مو سالصلوات در پايان  و در ابتدادعای که . دعا است

 .فرستاده می شود

 

بفرستد من آن را ميشنوم و جواب  مو سالصلوات به من  کیمی گويد:  مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر

حضرت بنابرين، در هر کاری انجام بدهيد  نمی کنيد. هرگز زيباترين شاهد پيدا می دهم، شاهد هستم."

را  مو سالصلوات اجازه دهيد بفرستيد.  مو سالصلوات را در خاطر داشته باشيد، به او  مان (ملسو هيلع هللا ىلص) پيامبر

کار های که انجام بدهيم ی کار های مان در راه رست ميروند، دعا مان قبول می شوند، اينطور بخوانيم

 کنار مان در روز قيامت پيدا می کنيم. ميرسند، او را در مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر حضوربه 

 

، حساب می شودبه عنوان ده بخوانيم،  یيکاگر ما است. محمد امين   مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر

الزم است اين را در خاطر داشته باشيم، الزم است اين است.  سخت انسانهاکار ساده ای است، اما برای 

ما  نصيب جناب هللااست.  زيبا ترين شاهد چه شاهدی زيبا است،، ماستاو شاهد  .ميياد داشته باشرا در 

 ، انشاءهللا برابر با او در جنت باشيم.با او باشيمبرابر  دائما   کند که

 

 من هللا التوفيق.و 

 .الفاتحه



 

 

 

 

 

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت رّبانی

 ، درگاه أكبابا، فجر۱۴۴۰ خراآلربيع ۱


