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 باز است عالمانمدرسه  

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

 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

 

 

  ها ادامه بدهند.  جمعآوریانشاءهللا اين 

 در چهارشنبه روزهای که است خوب" گفت،( ق) موالنا شيخ حضرت .است چهارشنبه امروز

 امروز، ويک مدرسه قرانی داريم.  .آوردند(علم به دست  برای)کنيم  شروع ها مدرسه مثل هايی مکان

 اجازهشکر به هللا.  ".﷽    کنيم با گفتن، " شروع تميز و واقعیعلم  آموزشاجازه دهيد با 

 .شود خير انشاءهللا تا کنيم شروع ﷽     با دهيد

 

 های هآموزشگا و مدرسه خيلی باشد، باشد که هللا راضی. است نياز مورد ها مدرسه نوع اين

 صداقت هيچ ندارد، وجود اجازه هيچ که زمانی. دارند اجازه به نياز اما هستند خوب آنها. دندار وجود

 مهم. است خداوند از ترس آنچه مهم است،. است صداقت است، علم از مهمتر اينجا که آنچه. ندارد وجود

س کسی که ريانشاءهللا اين مدرسه نيز در اين راه باقی ميماند.  .احترام نگذاريممان خود نفس به نيست

 دمااعتان است. انشاءهللا از سفر شروع می کنيم. داريم به هللا پسر شيخ مدر حال حاضر است، ،مدرسه 

 يک زني استانبولانشاءهللا بقيه چيزها ميرساند. شام يک مکان مقدس است. می کنيم و شروع می کنيم. 

 اين مطمئنا،. می دهد ادامه اينجا در آن انشاءهللا. برود آنجا تواند نمی ديگر کس هيچ. است مقدس مکان

 .است نياز مورد آنجا نيز

 

، صادقاست. نيز عالمان  نعالما يک نياز برای خيلی. تمام نمی شود مدرسه دو يا يکبا 

دنبال عالمان که فتوا به توجه نفس خودشان . است و که از هللا بترسند (، مومن، ديندارزاهد) پرهيزکار

بدون  .بدهند نيستيم. نمی خواهيم اسما هيچ کسی را اينجا بگويم، اما دارند فتوا بدون ترس از هللا می دهند

 گناه می شوند. مرتکبمی رسند و  اشتباهعلم مردم در راه های 

 

انشاءهللا خدمت شان قبول بشود. که به همه جا های دنيا برسد. . کند موفق را ما مدرسه خداوند

. بخوانددرس  مدرسه اين در تواند می کسی هر پير، يا جوانهمه می توانند در مدرسه ما ها بی آيند. 

نشان می دهد چه  اين. است تر سنگين جوهر. است کرده حفظ را شهيد خون و عالمان را جوهر خداوند

اين ها  خداوندانشاءهللا  .قرار بدهد مبارکاين مدرسه ها را  خداوند که باشد. است مهم موضوع قدر اين

 شويم. موفق را ابدی کند. که

 



 

 

 

 

 

 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۵ ذيقعده ۲۰


