
 
 
 
 
 
 
 

 همه خوش آمده اند 

 

 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

 

 

ه هر ." بتوعسيرال ياسر وأمی گويد، " (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر." لكل مقام مقال: "گفتند بزرگان

از  انند،د نمی اسالم درباره که هستند زيادی افراد. کنند صحبت متفاوتی صورت به ندتوان می را شخصی

 کنند می ادعا هنگامی که اما هستند، مسلمانمی کنند که  پرمدعا مردم. طريقت خو خوبتر هيچی نه گوييم

 برای کنجکاوکه  کسی به نيست سخت که گويد می را آن حال، اين با. دانند نمی چيز هيچ هستند، مسلمان

 انجام دتوانن می که اندازه همان به اندک اندک آنها به. آيد می مسلمانان پرستش و ادب مورد در يادگيری

 .نشان می دهيد دنده

 

اضر حبرای انجام دادند برای کسانی که  بيشتربيشتر است برای نشان دادن و خيلی  حال، اين با 

 را آنها. دهندب انجام بخواهند که اندازه همان به توانند می مردم"ن و در اين راه يک زمان بودند. بود

 به تا آنها بگذار ".توعسيرال ياسر وأ: "گويد می (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر. گويد می او "نکنيد، مجبور

 آنچه هر برای ."نکنيد پيشنهاد بدهند انجام توانيد می آنچه از بيشتر. دهندب انجام توانند می که اندازه همان

 وجود موضوعی بندی، جمع هر در" ،گويد می (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر کنيد، صحبت خواهيد می که

 ".شود صحبت در قرار که دارد

 

 مین را چيزی آنها اگر نه، اگر. نشان بدهيد دانند می آنها آنچه مورد در بيشتر مردم به توانيد می

 ورالعملدست، شکر به هللا، دارند ما خواهران و برادران از ما کليه. نشان بدهيد ابتدايی از آنها به بايد دانند،

طريقت مان يا موالنا شيخ )ق(  کنند می فکر مردم بعضی حال، اين با. می دهند انجام را( ق) شيخموالنا 

به  مردم از بسيارینمی بينند.  یصوف ٪ ۱۰۰ را افراد اين آنها است که دليل همين به هيچی نمی دانند!

، اما شکر به هللا موالنا شيخ )ق( آن کردند انتقاد و کردند حمله (یحرف) میکال صورت بهموالنا شيخ )ق( 

 ظاهری . آنها در درجه های خيلی باال نيز ندردبلند ا را به درجه های خيلی بافراد را از سفر گرفت و آنه

  .ندهيد گوش افراد برخی حرف به بنابراين،اين آن چيز است که مهم است. لی هستند. اخو د

 

 .باشد متفاوت تواند می آنها راهنمايی و )تمرين( آموزش. دارد شيوه و روش يک کس هر البته،

کنيم اگر کسانی ديگر جوری ديگری  نمی دخالتاست.  خوب هميشه نتيجه هللا خواستبا . است مهم نتيجه

 آمادگیبه هر کس به توجه ای  (هلالج لجهللا جل جالله )دوست دارند و آنها هميشه آن يکی ديگر را دوست دارند. 

 ها  يکی. بدهند انجام دارند دوست که هر جور توانند می و خواهند می بيشتر ها بعضی. فرستد میخودش 



 

 

 

 

 

 

 

. است يدمف بسيار نيز اين زيراهللا را شکر می کنيم که آنها يک قدم در اين راه دادند،  .توانند نمی ديگران

 .گذاشتند به خوست هللا در اين درب يک پا اينجا در که هنگامیبه مقام های بلند رسيدند آنها 

 

 یم (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر. آيند می که کسانی به گويد می آمديد خوش شيخ موالنا بنابراين،

 سود يک اين حتی. ترين ضعيف اين يعنی. بگويند "ال إله إالَّ هللا" براينکه شدم فرستاده به مردم من: "گويد

 يچه من" گويند می ها بچهمی شويم.  تاذيخيلی  که شنويم می را چيزهايیها  روزاين  زيرا است، بزرگ

 هستيم نغمگي واقعا  . نمی کنند تاذيبيشتر  اين از بيش چيزی خوب،. کنم نمی قبول را دين و" ندارم مذهبی

  .شنويم می را اين وقتی

 

 که همانطورحق می بينيم،  درصد ميليون يک، ٪ ۱۰۰ شيخ موالنا زيبای کلمات اين بنابراين،

 نبايد نند،ک قبول را اين آنها اگر حتی اما." رسد می بقيه و بگويد "هللا"نفر يک بار  يک بگذار: "گويد می

بار روی شما است هنگامی که فرد می آيد، همه چيز را روی او می گذاريد . کنند فرار آنها کاری کنيد که

  و او فرار می کند.

 

فت، گ (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبرحمان طور که  "ال إله إالَّ هللا" سعی می کنيم که آنها انشاءهللا  داريم

 اين که گويند می اسالمی مسئولين از بعضیبگويند. که مردم "هللا" بگويند. اين يک چيز مهم است. 

وی ر بار کنند، می فرار دين از مردم که وقتی پس. گويند می را آن و اين و است( دين در نوآوری) تبِدع  

 شيطان از را کودکان و را اسالم آمت ،آمت را اين خداوند که باشدباشد که هللا اين را نه خواهد. . آنهاست

 انشاءهللا آنها ايمان خودشان را از دست ندهند.. کند نجات

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 محمت عادلحضرت شيخ محمد 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ شعبان ۲۴


