
 
 
 
 
 
 
 

 سعادت ریصدومین ع 

 

 ،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

 

 

خيلی  قيامت روز بعد، به حاال از. کنيم می زندگی امت پاياندر  در آخر زمان هستيم، مطمئن

، زمانی سختی است اما ثواب خيلی بيشتر سخت است ر مان اين است، اين زمانمنظو .نزديک است

آن کسی که ، هستيممهدی عليه سالم  حضرت منتظراين هم ثواب دارد.  انتظاراين هستيم،  انتظاردارد. 

 می شود. درست او آمدن با فقط دنيا اين. داد مژده مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر

 

 .شود می بدتر روز به روز شود؛ می بدتر چيز همه ،کنيم سعی چقدر هر حاضر، حال در

. بدی را می خواهند، خواهنددر زمان دجال ها داريم زندگی می کنيم؛ دجال ها خوبی را نمی  چونکه 

 شما یخوب که طوری به ،بدی را انجام می دهند هزار آنها اما دهيد، می انجام را خوب چيز يک شما

برای آمدن مهدی عليه "دعا  مداومبود که به طور )ق(  افندیشيخ  توصي  اين  ،بنابراين. ندارد تأثيری

 که همانطور سعادت است، دورانهنگامی او برسد هر چيز زيبا می شود. زمان او دومين  سالم کنيم."

باقی می ماند براينکه هر تک اسالم در دنيا چونکه  بود طاليی عصر مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر زمان

 زندگی کند.  سعادتکس در 

 

هنگامی که هر  ،طور ديگر درعشق نگاه می کند.  نذرما را با هنگامی که تک اسالم بماند هللا 

 انسانها اين مهم است، مهمترين چيز است. کند. مینعشق نگاه  نذر، هللا ما را با می کنندطور شورش 

کاری انجام  دارندکه  زيادی های انديشهکه با دسيسه می کنند  آنها خيلی وقت است در شورش هستند.

 را خراب کاری اين بايد من نکردم، را کار اين من" ؛انديشنمی  "بکنم؟ بايد چه هستم، پير من" .بدهند

  ..."بدهم انجام

 

 کار اين نتوانستم بودم جوان من که هنگامیو گفتن، "کردن  عوضبه جای عقايد خود را  يعنی

هللا عقل و فکر عطا  اکنون انجام بدهم." را کار اين بايد من ؛مانده است باقی درون من در .دهم انجام را

 شود. اصالحبرساند، انشاءهللا اين دنيا  سريعکند، هللا ايمان عطا کند، هللا مهدی را عليه سالم 

 

 و من هللا التوفيق.

  .الفاتحه

 



 

 

 

 

 

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت رب انی

 ، درگاه أكبابا، فجر۱۴۴۰ خراآلربيع ۱۶


