
 
 
 
 
 
 
 

 نو سال آغاز

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

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

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 سال  انشاءهللا. شود می تمام امشب در سال اين. هللا تقويم در است، ما تقويم در سال آخر امروز

( مبارک) پربرکت را آن هللا که. است هجری جديد سال امشب. شود می شروع شب فردا از بعد ما جديد

 .کند

 

 تا دعا، به داريم نياز ما که است دليل همين به. هستند سال اين در هللا مقدس روزهای از همه

. انشاءهللا باشد ما کنار در سالم عليه مهدی و بشود اسالم طلوع که. کند عبور خوبی در سال اين انشاءهللا

 با دهند؛ می انجام خود نفس با را چيز همه مردم چونکه. ندارد وجود مردم نجاتی برای ديگری راه هيچ

 هللا که چيزی آن از برعکس دهند می انجام آنها. دهند می انجام خودشان هوس و هوی و لذات به توجه

 .گويد می

 

 جديد روز هللا، نزد در که حالی در. شود می شروع ميالدی تقويم در شب نيمه از پس جديد روز

 از روزه که بينيم می هم افطار در. است مغرب اذان با جديد روز شروع. است شده آغاز شب از پس

 .است شده آغاز مغرب نماز با جديد روز. است شب تا صبح

 

 در دهند، می انجام گفت چيز هر در هللا که چيزی آن از برعکس طرفدارانش و شيطان

. دادند انجام آنها. بدهند انجام بيشتر کنند می سعی ديگه. بينيم نمی خودمان های چشم با ما که چيزهايی

 هم اين. بود شده خلق که زمانی از بود ديده نه شر انقدر وقت هيچ دنيا. است رسيده نقطه باالترين به شر

 .بدتر فقد شود، نمی بهتر چيز هيچ. گذرد می که بيشتر روز هر است بدتر

 

 گويد می شريف حديث در. کند می نجات او و فرستد می صاحب يک( جالله جل) هللا انشاءهللا

 جات يک هللا شود، می تبديل بد به چيز همه که هنگامی اين، مثل رسد، می اوج به شر که زمانی که

 اميد دوباره ما. کند نجات  انشاءهللا او و بفرستد را السالم عليه مهدی( جالله جل) هللا. فرستد می دهنده

 به انشاءهللا. باشيم او با ما انشاءهللا و کند محافظت را ما هللا. است نجت سال سال، اين انشاءهللا که داريم

 .برسيم کند روشن را جا همه اسالم که روزهای

 

 .و من هللا التوفيق



 

 

 

 

 

 

 

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۶ الِحّجهذی ۳۰


