
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 

«سالطین دنیا و آخرت »  
   

 

كااةُ  بارا ِ وا ُة ٱَّللَّ ْحما را ْیُكْم وا مُ عالا  ٱلسَّالا

ِجیِم   اِن الرَّ ِ ِمنا الشَّیطا  أعوذ بِاَّللَّ

   

ِحیِم                   ْحماِن الرَّ ِ الرَّ بِْسِم َّللاَّ  
   

 

سوِلنا  الساالمُ عالى را اُة وا الصاالا ِلینا وا اْْلِخِرینا ، وا مٍَّد سایاُِد اْْلاوَّ ُمحا  

سولا للا   داد یا را ما  

سولا للا،   داد یا سادات ااصحابِ را  ما

داد یا ماشایُخنا  ،  ما

 دستور موالنا شیخ عابُدللا فائزداغستانی ، 

قاانی،   داد یا شیخ ناظم الحا  ما

تُنا صحبة ، والخیر ریقا داد طا میع  في  ما الجا  

  

انشاهلل که این زیارت ها مورد قبول  انشاهلل امروز قصد زیارت مشایخ را در مکان های مقدس داریم.  

، آنها سلطان دنیا واخرت هستند. نوردین  رفیع گرداندخدا مقامشان را  واقع شود و برکت داشته باشد.  

است.   گرفته  فرا  را  ها  این مکان  همه  مواسالم  الهی  اولیاء  و خدمت  اسالم  و  گسترش  نجات  جب 

راهنمایی مردم زیادی شده است. آنها نه تنها راهنما هستند بلکه دانش دنیا و اخرت را به پیروان  

زیادی آموزش داده اند. و در نهایت مریدان زیادی را به همه جای دنیا فرستاده اند و وجود این افراد  

قدم ها را براداشته اند نه  باعث گسترش اسالم شده است. آنها برای خشنودی و رضایت خداوند این  

نها عطا کرده است، نام و نتیجه  آ خداوند بر حسب نیت و قصدشان این مقام را به    برای کسب شهرت.

 نها تا قیمات ادامه خواهد داشت.  آاعمال 

از زمان پیدایش اسالم تا پیامبر گرامی اسالم، عده ای سعی کردند تا اسالم را از بین ببرند و از آنجا  

و به تاریخ پیوستند.االن    دین اسالم، دین حقیقت و راستی است، آنها بیشتر خودشان را نابود کردندکه  

زمان فتنه است و همیشه جنگی در برابر اسالم وجود دارد ولی خداوند همواره غالب و پیروز است  

 . خواهند شد و کسانی که با او هستند نیز پیروز 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

سیاری را برای رساندن این طریقت ها به ما کرده اند.آنها هرگز عقب  وهمت های ب آن مشایخ تالش

ا خداوند مناجات و راز و نیاز میکردند. بنابراین همه این تالش ها منجر به  بنکشیدند و در همه حال  

خدا آنها نور و روشنایی و خوبی و راستی را    و همراهی   هدایت انسان های بسیاری شد. با حکمت 

برای مردم به ارمغان آوردند. مردم را به راه راست هدایت کردند وآنها را از قرار گرفتن درراه شیطان  

انسان هایی با    و بدی منع کردند. میلیون ها انسان با این روش تعلیم رستگار شده اند و خواهند شد.

 م و تربیت بهره مند شدند و در راه حقیقت قرار گرفتند. مذاهب دیگر از این شیوه تعلی

 

خداوند به آنها توفیق بیشتری دهد و مقامشان را رفیع گرداند. ان شاللا زیارت وخدمات ما مورد قبول  

آنها واقع گردد و ما را از معنویت و روحانیت خود بهره مند سازند، زیرا ما تهی و با دستان خالی  

ای   توشه  شد که با با  این راه را برای ما سهل و آسان گرداند و آنها  ان شاهلل که خدمتشان می رویم و 

 بر گردیم.    اززیارت آنها پر در سالمت وآرامش 

 

 

 

 

 
 

 ومن للا توفیق. الفاتحة. 

نی الربا ی الحقاندمحمعادل  خ یسلطان موالنا شحضرت   

( فیدام للا عمره شر ا)  

3۱۴۴،صفر ۱۴۰۰/6شهریور، 22  

13,September, 2021/13, Eylül, 2021 
 

 

 


