
 
 
 
 
 
 
 

 احترام بھ مقدسان 
	

 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ،
 .أعوذ با هللا من الشیطان الرجیم. بسم هللا الرحمن الرحیم

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سید األولین واآلخرین،
 هللا، مدد یا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا،مدد یا رسول 

 .شیخ عبدهللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، دستور
 .طریقتنا الصحبة والخیر في الجمعیة

 
 

می  احترام شان بزرگانبھ  آنھا. شناسد می را خود ھای محدودیت کھ است کسی مسلمان فرد
. داریم اسالم تاریخ در مقدس و زیبا، خوب، مردم بسیاری .کنند می دعا خودشان ھای مرده برای و گذارند
 اتفاق این: "بگوییم کھ است گناه دلیل ھمین بھ. کنیم حافظ آنھا را با خوبی (مھربانی) افتخار داریم نیاز
 .) ھستیمضعف ھای نقاط( عیبو  اشتباھات از پر چونکھ." افتاد اتفاق ]آنھا با[ آن و افتاد

 
: گویند می آنھا اوقات گاھیه اند، و می بینید کھ آمد اسالم تاریخ درآنقدر مقدسان (حضرت ھای) 

اند.  شده تایش سال س ١٠٠٠"این مرد این طوری بود و آن مرد آن طوری بود." این افراد ھا نزدیک 
ھدف شان دنبال اشتباھات در  قرن این در بد نیت با مردم برخیسال است.  ۵٠٠ھمان راه (یکسان) برای 

 آنھا است. 
 
اند و آنقدر وقت  شده دوستی کھ آنھا آنقدر واقعیتدارند چونکھ نمی توانند تحّمل کنند  بد نیت آنھا

خودش را جلو  سربازاننیز نمیتواند این را تحّمل کند، و او باز (روشن)  شیطانبھ آنھا احترام گذاشتھ اند. 
. دیگذار نھ احترامھا  افراد این بھ. ھستند بد ھا افراد این" گویند، می آنھامی آورد، کسانی کھ مثل او ھستند. 

بھ آنھا  ،را داد فرصت این آنھا بھ )�هللا (. ھستند هللا محبوب بندگان آنھا کھ حالی در ".نکنید قبول را آنھا
 دشمنان آنھا. بدھند نشان را زیبا راه یک مردم بتوانند بھ آنھا کھ طوری بھ داد را ایمان این و ،ھا قدرت این

م، چونکھ آنچھ کھ ھر کسی می گوید باشی مراقب دھید اجازه بنابراین،. ھستند هللا ھای محبوب و شیطان
 راست (حق) نیست.

 
برعکس  ھمچنین. می گذارند احترام آنھا بھ آغاز از مردم و فرستاده راست راه در را آنھا خداوند

 روی زمان و ھا روز این در و از اول نفرین (لعنت) کرده. ھمیشھ مردم کھ کسانیآنھا نیز وجود دارد، 
 نام. دندار وجود علما ،دانشمند از نفر ھزاران و (حضرت ھا) مقدسان ھزارانمی گذارند.   تاجدارند  آنھا

 کھ منحرف شدن دارند احترام می گذارند. آنھا بیرون نھ آمده، اما در این روز ھا و زمان بھ کسانی
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
می گوید، "آن کس کھ از راه راست دور می شود، منحرف شده است،  )�( مان حضرت پیامبر

 تجھیزات و ابزار. باشید چیزھا این مراقب بنابراین،!" رسد می دوزخ پایان بھ در و ،است شده گمراه
 داست بھ آنھا اعتما فایمان است و کسانی کھ ایمن شان ضعیآمت بی . است شده افزایش بسیار شیطان
مردم ھای  آنھا. باشد آنقدر توانید می سواد بی یک قضاوت. می کنند قضاوت آنھا این، بر عالوه دارند.
 وجود دانشمندان از نفر، ھزار صدھا ھزاران،کھ از راه دور شده اند نشان می دھند، ھنگامی کھ  منحرف
  .دندار

 
قابل احترام ھستند باید بھ آنھا احترام بگذاریم. نیاز نیست  کھ افرادی. مباشی مراقب باید بنابراین،

) نھ آدم ھا آنھا را دوست دارند. �) می کنند. نھ هللا (تنقید( نکوھشاحترام بگذاریم بھ کسانی کھ بھ آنھا 
 درست بشویم. ھای مردم عاشقانشاءهللا  و ،درست باشیم ھای افراد باکھ  کنند،نھ  گمراه را ما خداوند

 
 .و من هللا التوفیق

 الفاتحھ
 

 
 حضرت شیخ محمد محمت عادل

لُجمادی ١٢  فجر أكبابا، درگاه ،١۴٣۶ االَوَّ


