
 
 
 
 
 
 
 

 هللا لطف

 

 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

 

 

 بدهد بهمان بيشتر های سال خيلی( جالله جل) هللا که(. بشود برکت پر جشن) مبارک عيد

 چهارم روز امروز. است رفته و اند آمده محدودی تعداد در که است مقدس روزهای هم، باز. انشاءهللا

 .بدهند ادامه خوبی در هم آنها انشاءهللا. است تکبيرها برای بيشتر فرصت دو هنوز. است

 

. کند می حمله داره طرف همه از  شيطان چونکه. کند عطا هدايت انشاءهللا مسلمانان به هللا که

 را آنها يا کند راه از گمراه را آنها کند می سعی او دارد، وجود خالص و واقعی مسلمانان می که جای هر

 دين دين، آن. کند می محافظت قيامت روز تا را خود دين ّجل و ّعز هللا اما. بکشد اشتباه های راه به

 خشم سمت به ميروند هميشه کنند نمی پيروی را دين اين که کسانی. نيست ديگر دينی هيچ. است اسالم

 .هللا

 

 برای چيزها هر از بهترين ّجل و ّعز هللا. دانند نمی مردم اما داده، زيبايی نوع همه مردم به هللا

 راوند می ها بدترين طرف به زياد ميل و سرعت با مردم و کنند می ترک را آن مردم و. داد انجام مردم

 هست افرادی. گويم نمی ديگری چيز هيچ. کند هدايت را آنها هللا. بدهند انجام را بدترين کنند می سعی و

 .دهند می انجام بيهوده  را کار اين آنها که زمانی حتی است، خوب دهند می انجام آنچه کنند می فکر که

 

 مردم به را چيز همه هللا. دهد می دريا يک مثل را خوبی هللا. هستند مقدس روزهای روزها اين

 .گذشته شب از بارد، می باران صبح از ـ برکت پر ـ ماشآهلل. ببينند خواهند نمی مردم اما دهد، می نشان

 تميز خون برای بارد می باران که گويند می برخی. ميرسد رحمت اين قطعا   است، عيد آن که دفعه هر

 .رحمتش کند می اعطای هللا اما نيست، دليل آن برای. کردن

 

 رحمت اين. مياورد پايين را باران اين او و اند شده انجام ها عبادات چونکه است راضی هللا

 و ميبينند را آن آنها که زمانی گيرند می آرامش مردم. زيبايی های نعمت چه زيبايی، نشانه چه.  است

 .شدن( لطف) هللا نعمت شاهد آنها چونکه گزارند شکر

 

 آنها. باشد مفيد ها ما برای آنها که بدهيم، انجام را ها عبادات همه کند اعطای( جالله جل) هللا که

  آنها. ببينيد توانيد می را اينها استفاده شما که يعنی. باطنی هم و ظاهری هم هستند، خوب نظر همه از



 

 

 

 

 

 

 

 آخرت برای معنوی فوايد اين ديگر، سويی از. هستند مفيد کشور و خانواده سالمتی، برای بدن، برای

 راه در شما" بدانند، که برای مردم به دهد می نشان دارد ّجل و ّعز هللا. هستند بزرگتر بسيار آنها دارد،

 ."ندارند ديگران که چيزهايی و نعمت، ،(اکرام) داريد را ما هديه شما. نترسيد. هستيد درست

 

 می رحمت فرد يک خاطر به را مردم همه او. کند رحمت تواند می کشور يک به فرد يک خاطر به هللا

 که. دهد می لطفش با هللا. کند می را کار اين هللا چرا که نيست پرسيدن به نياز که است دليل همين به. کند

 انشاءهللا نعمتش که. باشد پايدار انشاءهللا ما جشن که. کند محافظت ها بد از را ما هللا. باشد پايدار انشاءهللا

 .کنند رهبری را ما هميشه خوب مردم که. باشد خوب ما کشور عاقبت که  انشاءهللا. باشد پايدار

 

 .من هللا التوفيق و

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۶ الِحّجهذی ۱۴


