
  
 
 
 
 
 
 

  سنت را ترک نکنید 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

 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

 

 

را پيروی می کنند. چونکه مشايخ  (ص)مردم طريقت کسانی هستند که راه حضرت پيامبر مان 

را پيروی  (ص)ميايند. وظيفه است برای مردم طريقت سنت حضرت پيامبر مان  (ص)از حضرت پيامبر 

 کردند.

 

 است سنت چه هر بايد پيروی کنند. .(ص)حضرت پيامبر مان  سنت و شريعت بايد طريقت مردم

 حاضر حال درنماز خوندن بدون سر را پوشيدن.  مثال، عنوان بهانجام بدهند، همه سنت های که بشناسند. 

 زنان برای هرگز حال هر بهزنان هستند که سر نه پوشيدن نماز می خوانند. وجود دارد.  جديد مديک 

 اجازهنيست، اما اگر مردان نماز بخوانند بدون سر پوشيدن، آنها سنتی را دارند ترک می کنند.  قبول قابل

 بگذارند و سر شان را لخت نه گذارند.  خود سر روی را( کوفی کاله) حداقل را آنها دهيد

 

هزاران سنت دارد. البته، همه قادر  (ص)بسياری سنت مثل اين وجود دارند. حضرت پيامبر مان 

 (ص)در زمانی که سنت های حضرت پيامبر مان  حال، اين بانيستند که همه اينها را بتوانند انجام بدهند. 

به دست ميآوريم در آخر زمان.  شهيد صدپاداش  بنابراينبايد آنها را انجام بدهيد،  مرا داريم ياد ميگيري

 مورد درچيزی آسان نيست.  تاين چيزی کوچک نيست، شهاداين را می گويد.  (ص)حضرت پيامبر مان 

 است.   سودمند، فکر کنيد. چيزی کوچک انجام ميدهيم و انقدر حاضراين، در حال 

 

 شانههم سنت است. ريش و مو را  نقره حلقهيک  پوشيدنرا به عنوان مثال می گويم.  کوفی کاله

هللا و سنت  رضايتسنت مثل اين ها وجود دارند. افرادی که نيت می کنند  هزارانکردند هم سنت هستند. 

 می شوند.  سودآوررا پيروی کردن،  (ص)حضرت پيامبر مان 

  

گفت انجام  (ص)همه را با توجه آنچه حضرت پيامبر مان  که افرادی برای وجود ندارد مشکل

مردم فکر می کند سنت را پيروی کردن سخت است. اگر چيزهای که ميشناسيد کم کم انجام می   ميدهند.

  را از دست نمی دهيد.از اين پاداش دهيد، پاداش را به دست ميآوريد و 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه



 

 

 

 

 

 

 محمت عادلحضرت شيخ محمد 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ ذيقعده ۲۰


