
 
 
 
 
 
 
 

 کن پیروی را ها سنت 

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

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

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 آنجا ازمشايخ  چونکه .کنند می دنبال را( ص) پيامبر حضرت راه که هستند کسانی طريقت مردم

 داد، انجام( ص) پيامبر حضرت که های سنّت که است طريقت در مردم برای مطلق نياز يک اين. اند آمده

 .کنند پيروی را را ما( ص) پيامبر حضرت های سنّت و شريعت بايد طريقت مردم. بدهند انجام

 

 در. کاله بدون نماز مثال، عنوان به. دانند می آنها که آنچه هر است، سّنت چقدر هر بدهند انجام

 می نمازرا  سر پوشيدن بدون آنها حاضر حال در: شد ها خانم ميان در ظهور جديد مد يک حاضر حال

. کردند ترک را سّنت بخوانند، کاله بدون نماز مردان اگر اما نيست، قبول قابل ها خانم برای هرگز. خوانند

 .نباشند را سر پوشيدن بدون و بپوشند کاله حداقل آنها دهيد اجازه. دارند وجود کاله از انواع بسياری

 

 که نيست ممکن. دارد سّنت هزاران( ص) پيامبر حضرت. دارند وجود اين مثل ها سّنت بسياری

 ياد آنها از که بدهند انجام را( ص) پيامبر حضرت های سنّت آنها دهيد اجازه. بدانند را آنها همه مردم همه

 ما( ص) پيامبر حضرت. ميرسد شهيد صد پاداش به شود، می انجام زمان آخر در که سنّت هر بگيرند،

 آن مورد در حاضر حال در اگر. نيست آسان چيزی شهادت نيست، کوچکی چيز که يعنی. گفت را اين

 .ميآوريد دست به پاداش بسيار و دهيد می انجام سنّت کمی يک: کنيد فکر

 

. است هم سنّت نقره انگشتر يک پوشيدن واقع، در. دهيم می نشان که داريم کاله مثل هايی نمونه

 که افرادی. دارند وجود ها اين مثل سنّت هزاران. است هم سنّت کردن شانه را خود مو و ريش همينطور،

 می پيشرفت ها سّنت با و کردن پيروی را( ص) پيامبر حضرت سنّت( جالله جل) هللا برای کنند می نيّت

 .کنند

 

 انجام داد، انجام( ص) پيامبر حضرت چه آن به توجه با را همه که کسانی برای نيست سختی هيچ

 می چه آن بدهيد انجام کمی کمی اگر نه،. کردند پيروی را سنّت است سخت کنند می فکر مردم. دهند می

 ها سّنت همه در انشاءهللا. شويد نمی محروم ها پاداش  از. ميآوريد دست به پاداش و خوب اعمال دانيد،

 .بشويد موفق

 

 .و من هللا التوفيق



 الفاتحه

 

 

 

 

 

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ شعبان ۶۲


