
 
 
 
 
 
 
 

 زیارت به اولیاء 

 

 ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 .الرحيمبسم هللا الرحمن  .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

 ر.شيخ محمد ناظم الحقاني، دستو، شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

شان بايد زيارت شوند.  وفاتحيات مبارک شان بايد زيارت شوند، نيز بعد از نيز در  اولياء،

 قوت شاناند، قدرت معنوی  رفته به رحمت هللا وقتی که آنهاميآورد، برکت ميآورد.  فيضزيارت به آنها 

برای  فقطقوت تر می شوند." چونکه اکنون  بارشان هفت  وفات"پس از گفت،  شيخ افندیتر می شود. 

معنوی  قوتتنها آخرت هستند، هيچ چيزی برای آنها در اين دنيا وجود ندارد. تنها برای آخرت هستند، 

 همت شان، برکت شان به ما ها ميرسند.. هستند

 

آمد،  به وجودسختی  خيلی که وقتید. نوجود دارآخر زمان در حال حاضر مشکالت زيادی در 

د. او مشکالت ها را نفرق ندارد اگر نزديک يا دور باش .اولياء را زيارت کنيدگفت: هفت می شيخ  موالنا

د. زيارت به چنين انسان های مبارک هم آخرت را به خاطر مياورد، هم هللا را به ياد ناز بين ميبر

به  سالمبا مان نيز وجود دارد؛ "وقتی يک قبرستان ميرويد و  (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبرحديث يک  مياورد.

که پاسخ می  وجود دارند . کسانینمی توانند پاسخ دهند تنها می شنوند،سالم را آنها ورد می شويد،  آنها

 بشنويد. آنها را دهند، اما شما نمی توانيد

 

السالم عليكم دار قوم ، "گويدمی  سالم آنها بهو  دبا ادب ورد می شويبه اين مکان ها بنابرين، 

،" سه اجالس و يک فاتحه می خوانيد، سپس انشاءهللا مشکالت از بين عبدهللايا  السالم عليكم. مؤمنين

هستند.  اغلب در افسردگیدرد، ، مشکالتدر  ملت، همه آخر زمان همانطور که می گوييم، در ميروند.

با آنها بدتر می  و آهنگ های محلی،  ترانه، تئاتر، . سينما،را حل می کنند افسردگیبا اين حال، آنها 

مشکالت را از اين چيز ها تنها با برکت آن مبارک از بين می روند،  نمی افتد.با آنها  چيزی شود، هيچ

اين مشکل را  .از بين ببريدشما می توانيد درد و رنج را ": انشاءهللابه آنها بگوييد، . ما برطرف می کنند

  .بردار مناز 

 

. در مان باشد نصيب زيارت شان عطا کند که حرمت آنها را نگه داريم، همه مابه  هللاباشد که 

وجود ميليون ها  را نمی شناسيم چونکه آنها اکثرد، اما نوجود دار دنيا هر طرف، در که باشند هر جای

 انشاءهللا زيارت به آنهای که ميشناسيم خوب است.د. ندار

 

 و من هللا التوفيق.
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 .لفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت رّبانی

 ، درگاه أكبابا، فجر۱۴۴۰ رجب ۴


