
 
 
 
 
 
 
 

 لَبَّْيكََ
 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

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

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 مردم ميان در و: "گفت( سالم عليه) ابراهيم حضرت به ّجل و ّعز هللا که گويد می قرآن در

 سوى به ميايد دورى راه هر از كه الغرى شتر هر بر[ سواره و پياده[  تا برآور بانگ حج[ اداى] براى

 خواهران و برادران. ميايند ها جا همه از حجاج ماشاءهللا و است حج برای زمان اين.". آورند روى تو

 حج سفر در آنها کوتاهی، مدت در امروز،. بيايند تونستن آرژانتين از را راه تمام همچنين( اخوان) ما

 .انشاءهللا بشود پذيرفته حجشان که. کند( مبارک) برکت پر را آن هللا که. ماشآهلل ميروند،

 

 برای شما: نيست آسان حاضر حل در آن البته. بروند حج در بايد دارند را توانايی اين که کسانی

 مردم اوقات بعضی حال، اين با. شويد می برنده کشی قرعه در که زمانی ميراويد و ميکنيد نام ثبت حج

 پول که کسانی باينکه،. است اسالم ارکان پنج از يکی حج باينکه،. دهند نمی انجام را کار اين  حتّی

 دستورات و را خود دين کردن کامل برای بروند حج به بياد آنها. بروند حج به بايد هستند قادر و دارند

 .هللا

 

. هستند صف در مردم از نفر ميليونها. روند می همه و شود می باز همه برای راه انشاءهللا

 اين از  بسياری مردم اين از ميان در برسد، همه به نوبت که برای البته، .بشوند اعطا آنها همه انشاءهللا

ت آن که زمانی تا اما. ميروند دنيا ّّ . است شريف حديث در اين. است شده خواهد ثبت آدم آن است، نّی

 کرده شروع را سفر که کسانی مثل است شده نوشته آنها آن از پس شوند، می ثبت دارند را نيّت آنها اگر

 همه برای کند اعطا را آن هللا که. است يافته کاهش آنها از مسئوليت. کنند نمی قطع فضيلت از آنها. اند

 .بدهيم انجام" التلبية" ما برادران اين برای هم با همه ما دهيد اجازه حاضر، حال در. ها ما
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 خيلی اسالم که. باشد خواست کشور اين روی بندگان نعمت همه که. باشد راضی ما با هللا که

 که کسانی همه که. کند عطا پيروز را اسالم هللا که. آيد نمی اسالم از آسيبی هيچ. انشاءهللا بشود بزرگ

 همه که. باشيم امنيت و ايمنی تحت ما همه که. کند درست را آنها همه هللا که. ببازند هستند اسالم عليه بر

 .باشند نداشته نياز کسی هيچ به و کنيم، زندگی نعمت و فراوانی در ما



 
 
 
 

 

 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۶ القعدة ذو ۲۸


