
 
 
 
 
 
 
 

 ها داشته باش عشق به شیخ 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 فرد) سالهرحمت پاين ميايد هنگامی که يک  (شريف حديث) "عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة"

)ق( رفت به  داغستانی عبدهللا شيخ حضرتامروز روزی است که شيخ بزرگ،  .است شده ذکر( مومن

( می خواهيم. که همتش معنوی پشتيبانیمی کنيم. هر روز از او مداد ) شآخرت. هر روز از او گزار

 ( فعالی باشد. معنوی)

 

نياز داريم تمام اولياء، مشايخ مان هر اين وسيله کار نمی کند اگر تنها يک روز احترام بگزاريم. 

آن کار نمی کند اگر فقد يک روز شکر به هللا همه روزها آنها را به ذکر ميآوريم. بياوريم.  ذکرروز به 

، شکر به است حاضر او همت. نياز است هميشه باشد، باشيدلحظه  هر در قلب در است نيازانتخاب کنيد. 

  کار نمی کند اگر فقد امروز، روزی هر سال به ذکر بياوريم. الصا هللا.

 

دارد، همت او حاضر  وجود مشکلی گاه هر .است شکر به هللا همت او، مدد او هميشه حاضر

 آنها. انقدر بزرگ استشيخ تان  شيوخاست زمانی که می گويد، "مدد". همت اولياء، مشايخ، شيخ تان، 

 دوبارهشان  همتشان را در اينجا بسته اند، اما آنها در طرف ديگری باز کرده اند.  چشمآنها  .هستند زنده

 .است تر قوی حتی آن، است حاضر

 

 حال هر بهمرگ آخر )انتها( نيست.  .است جماعت وال سنت اهل دمان است، اين اعتقا داين اعتقا

هميشه ، شکر به هللا. کنند می زندگی "حی ال" درجه در آنها و ،هستند هللا محبوب بندگان آنها هستند، زنده

خوب . د، چونکه خوب است، که در اين دنيا کمک بخواهيد، کمک شان را بخواهيدهمت شان را بخواهي

 داشتند، نفری که دست تان را بگيرد. است يک نفر 

 

خوب است برای کسی که دست تان را بگيرد.  قطعانه گويند، "ما می توانيم اين را انجام بدهيم." 

چيزهای حضرت عطا کردند. همت را  اين مردم از کمی تعداد به شکر به هللا. .است بزرگ ینعمت اين

  .ان آورده دست به فضيلتآنها هم  گفت، مردم به و داد نشان ،شيخ موالنا )ق(، بابا شيخ تان

 

ن ما شيوخ و شيوخ اصحاب، ،(ص)حتی اگر آنها را نه ديدند، آنها عشق به حضرت پيامبر مان 

 همانطور که گفتيم، اين سرنوشت  .شود نمی اعطا همه برای اينبه دست آوردند. اين يک چيز خوب است. 



 

 

 

 

 

 

 

يم، رباشيم برای ين نعمت ها. چونکه سپاسگزا رشکر به هللا. بايد سپاسگزاشده است برای چند مقدار نفر. 

 باشدهللا.  خواست به: ايمان، نور، هستند روحانی ،واقعی های نعمتمی کند.  افزايش را ها نعمتهللا اين 

 کند.  افزايش برای ما ها را نعمت اين خداوند که

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ ذيقعده ۲۹


