
 
 
 
 
 
 
 

 اولیای به زدن سر

 

 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

 

 

 از مردم از پر( روحانی مقام) مقام( ق) شيخ موالنا. زديم سر يک آمديم، و رفتيم ما هلل الحمد

 باغ آنها گروهای. دارند مقام قدرت يک آنها است، حضور اولياء از( همت) حمايت .است جهان سراسر

 .افتند می اتفاق ها کرامت دوباره و. کنند می صدا ميخواهند که کسی هر آنها هستند، بهشت های

 

 به زيارت که حالی در. آنها به زيارت کنند نمی قبول و کنند نمی قبول را اولياء افراد از برخی

( صحابه) اصحاب و پيامبران، اولياء، از زيارت .است( ص) پيامبر حضرت از سفارش مادر و پدر قبر

 آنها. دادن انجام هللا راه در( همت) زيادی تالش آنها بود؟ چگونه آدمها اين زندگی. را ايمان کند می تقويت

 .برند می عذاب و رنج آنها اگر حتی کردن نه ناراحتی اظهار موقع هيچ

 

 دانستند می آنها چونکه دهند، می انجام دارن چه دانستند می آنها زيرا نکردن؟ شکايت آنها چرا

 دنيوی مشکالت از بود چه هر. اند کرده نه شکايت موقع هيچ آنها که است دليل همين به. بودند راه زيبا چه

 آنها. بود نه آنها برای شکايت مورد يک اين ديگری، چيز هر و درد، دنيوی، مشکالت دارد، جود که

 .شدن تبديل مردم برای مثال عنوان به آنها و دانستند، می چون کردند می اطاعت هللا دستورات

 

 کارهای در صرف به شود می تبديل مدت تمام و ديگر، شکايت يک به شود می باعث امر شکايت

 اون طوری خواستم می من و دهم می انجام اينجوری را آن من کاش ای" گفتند، به رسند می آن .بيهوده

 بايد را اين خواست، را آرزو اين خواست، را اين( جالله جل) هللا اگر آرزو، به نيست نياز ."بدهم انجام

 نمونه ما برای تواند می آنها که طوری به شادی و شکر در را خود زندگی تمام ها حضرت آن .کنيم قبول

 .آمدن آنها از بعد که کسانی برای شدن حل راه يک همچنين آنها. باشند

 

 تواند می افسردگی اين و است افسرده بسيار مردم وقت گاهی .است مفيد جلی آنها به زيارت قطعا  

 را بار آنها. دبر بين اولياء هفت زيارت" ،هستيد افسرده شما که هنگامی. قرص مصرف به راه به ببرد

  .گفت شيخ موالنا" کنند، می نورانی

 

 وجود ديگر کشورهای در و کشور اين در حضرت. دارند وجود جا همه در حضرت هللا، به شکر

  کشورهای ها مکان آن و .شدن شهيد و رفت جا همه در مسلمانان چونکه .کفر کشورهای در حتی و دارند،



 

 

 

 

 

 

 

 غير حتی مانند، آنجا در  حضرت آن ،نشادا خارج آنجا از مسلمانان که هنگامی و نشادا پيش از اسالمی

 .کردن زيارت را آنها وقت گاهی و آوردن دست به حضرت آن از همت و ديدن ها نور اين مسلمانان

 

 هللا که باشد. است جوب آنها به زيارت دليل همين به .است مسلمانان برای بزرگ نعمت يک اين

 همت .بشود خواهند طوالنی و ببينيم پيوسته را آنها که کند اعطا را ما هللا که باشد. نکند کم را آنها همت

  .بشوند باال آنها درجه و بشد ما با آنها

 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ اآلخر ربيع ۲۸


