
 
 
 
 
 
 
 

 روحانی عطایای

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

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

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 نمیزارند آنها انشاءهللا. دیدیم انجارا های حضرت رفتیم. رفتیم هند به و کرد آسان هللا هلل، الحمد

 آنها. هست مذهبی آنجا مردم ماشاءهللا. برگردیم( فیض) آنها فراوانی با و بربگردیم خالی دست با

 که شوند می افرادی انشاءهللا آمدن ما به که افرادی. دارند وجود بخش بسیاری البته اما هستند مذهبی

 .دهن می نشان را راست راه

 

 هستند، ها مقبره از پس دنبال به که کسانی. دارند وجود خوبی بسیار های افراد ماشآهلل

 اما دهند، می ادامه را آن آنها. هستند خوب خیلی مردم دهلوی عبدهللا وحضرت ربانی، امام حضرت

 آموزش مورد در آن. است مهم طریقت است دلیل همین به. شود می دیگر جاهای در متفاوتی بسیار

 بودن خوشحال برای کنیم پیروی را طریقت یک که است خوبی چیز.  است مهم بسیار انسانیت و ادب

 .آخرت در هم دنیا این در هم

 

 در دارد وجود مسلمان هیچ و مکان برخی در کنید می نگاه شما. هستند آنجا در اسالم سند آنها

 از پر ها مکان آن انشاءهللا آینده، در چیست؟ از ای نشانه یک این و. است مانده باقی آنها فقط اطراف،

 مسلمانان کشور این همه دارم دوست من" گوید، می ما شیخ موالنا. هللا خواست به. شوند می مسلمانان

 سخت ّجل و ّعز هللا برای چیز هیچ. افتاد خواهد اتفاق( برکت) او های نعمت با هللا، خواست به." بشود

 .هستند جا همه در آنها. نیست

 

 پرستش از تر ضیلت شب یک بر دشمن برابر در نگهبانی سرباز یک برای که نحو همین به

. قیامت روز تا شایستگی این آوردن دست به ها حضرت این است، سال صد یک برای شب و روز

 به و بربگردند خالی دست با کند زیارت که کسانی نمیزارند آنها است، ممکن که جا هر هللا، به شکر

 تمام زود خیلی. نیست مهم مادی. است مهم که است چیزی این روحانی، عطایای. فرستند می هدیه آنها

 به هللا انشآهلل. آمدیم هدیه با انشآهلل. گذارند نمی خالی دست را مردم آنها. است مهم معنویت اما شود می

 .بدهد همه

 

 به میرسد شر. باشد خوب ها شما صفر ماه انشاءهللا آید، می دار" الخیر صفر" صفر، ماه

  به شر که. آید بی ما به خوبی انشاءهللا. هستند هللا برابر در سرکش که ندارند، اعتقاد هللا به که کسانی



 

 

 

 

 

 

 

 را ماه این شر همه خداوند که. اند رفته وحشی حد از بیش اسالم دشمنان. برود اسالم دشمنان

 .بفرستد آنها بر

 

 و ،(توبه) هللا أستغفر ۷۰ ،(ایمان شهادت) شهادت سه: گفت شیخ موالنا که ماه، این وظایف

 قرار جعبه در صدقه کامالا  میرویند، خانه از که هنگام. دادن( خیریه) صدقه نکنید فراموش آن از پس

 انشاءهللا. دارند وجود نیاز با بسیاری. کنید توزیع نیازمندان و فقرا به را آن توانید می شما بعد. بدهید

 .دهیم می انجام هم مولودی انشاءهللا. انشاءهللا شویم، می مولود ماه وارد و بگذارد خوبی به ماه این

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ صفر ۱


