
 
 
 
 
 
 
 

 زیارت کنید جمعھھا را روزھای  قبرستان 
	

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

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

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

 
 

امروز زیارت  .داد محمد امت بھ روز این )�هللا ( .است مقدس روز یک ،است جمعھ امروز
 مان حضرت پیامبر .است آوردن دست بھ بزرگ پاداش برای ای وسیلھ مادر، و پدر بخصوصرفتند، 

می دھد در بھشت برای کسانی کھ روز جمعھ بروند پدر و مدار  عمارتیک : "او می گوید حدیثدر  )�(
 نشان احترام مادر و پدراست بھ  بزرگ فضیلت نشان می دھد چقدر مردمبھ  زیبا حدیث اینرا ببینند." 

 .است آوردن دست بھ پاداش برای ای وسیلھ کھ زیارت یک دھد می نشان ھمچنین. دادن
 

 مرتکب توانید می. نیست خوب بھ قبرستان ھا زیارت" گویند، می سن و ھاروز این نادان افراد
 پیامبر آموخت، ما بھ را دین کھ کسی یا و شما داند؟ می بھتر را دین یک)! "هللا با شرکای( بشوید شرک

  .کند افزایشھمیشھ  برای و ھمیشھ رااو  افتخار خداوند کھ باشد ؟)�(
 
 غیر: است نماز آخر این .است ھا شیطان غیر و شیطان بین یکی موضوع این بعد بھ حاال از
 مان پیامبرحضرت ی کھ راھ در انشاءهللا .کنند می حملھ اسالم بھ شیطان سربازانھمھ  دارند با مسلمانان

می آید. بھ  )�( مان حضرت پیامبر) نشان می دھند از خھستیم. راھی کھ شیخ ھا (مشای داده نشان )�(
 خوب آن یا است، خوب اقبر ھزیارت  .نکنید توجھ بھ ھر کسی خیلی بنابراین،طور مداوم ادامھ می دھد. 

 را زیارت آنھا." کنید را زیارت آنھا: "گوید می )�( مان حضرت پیامبر. نکنید گوش این ھا را ... نیست
  .بشوید تان آخرت برنده. شوید برنده وکنید 

 
 حدیث یک ھم این. دندار وجود )�( مان حضرت پیامبر احادیث در حکمت ھا میلیون و ھزاران

خودش نمی بارد. مردم ھای در قبر منتظر خوبی از طرف  گذشتھرا با  شرابطھ فرد. است زیبا بسیار
 را آن اگر. بخوانیم را یاسین برای آنھا سوره بدھید اجازه. کنید را زیارت آنھا و بروید بیاییدمان ھستند. 
 ھا ھدیھ بزرگترین این. بخوانیم اخالص ھستند کھ یک منتظر آنھا. دبخوانی فاتحھ یک توانید می نمی دانید
بھ آنھا پول بدھید، قبول نمی کنند، اما میتوانید خوبی را (نیکو کاری را) بھ نام آنھا  اگر. ھستند آنھا برای

 جشن ومی شوند  شاد آنھا. است آنھا برای ھدیھ بزرگترین آنھا کنار در فاتحھ و قرآن خواندنانجام بدھید. 
  .گیرند می

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 مکان بھ مکان یک از رفتن حاضر حال در البتھ،است، جشن مسلمانان است.  ھامروز جمع
 د،بگوی توانید می ھستید نشستھ کھ جایی از حداقل. است ممکن غیر بزرگ شھرستانھا در تقریبا یدیگر

با نیت زیارت و نیز قبول  خوانم و از اینجا دارم میفرستم،" دارم می. دھم می انجام دارم اینجااز  را آن"
 است. نیت اینجا مھم است.

 
 ھای کلمات قطعافرد کھ وسیلھ ھا را در دست دارد باید  ،باشید آن نزدیک توانید می اگر نھ، اگر

ھنگامی کھ بروید آنھا را زیارت کنید، رضایت آنھا را بھ دست انجام بدھد.  )�( مان حضرت پیامبر زیبا
می آورید و ھدیھ ھا شان را می دھید. خودتان نیز ھدیھ خود را بھ دست می آورید. ھدیھ ھای منوی بھت 

 ھمھ خداوند کھ باشدنیز بھ دست می آورید.  )�( مان حضرت پیامبرمی دھند، رضایت هللا (جل جاللھ) و 
ھا  شما ھمھ با خداوند کھ باشد. کند آسان ما برای را آن و کند موفقیت این مثل زیبا ھایکار  در را ما

  .باشدراضی 
 

 .و من هللا التوفیق
 الفاتحھ

 
 
 حضرت شیخ محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،١۴٣٨ رربع االآخ ٨


