
 
 
 
 
 
 
 

   سنت قدر

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

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

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

( الجمعة) جمعه امروز چونکه. بیفتند اتفاق آوریی جمع که. است آوری جمع در انشاءهللا خوبی

 می را این چرا(. پیامبر سنت) سنت و انسان، سوره و سجده سوره خواندن است بزرگ پاداش است،

 .کنیم سنت به توجه گوفت شیخ موالنا چقدر دادن نشان برای گویم؟

 

 او دهد، می انجام را واجب و فرض او که همانطور. کرد می پیراوی را سنت هر مطمئن او

 راه چونکه. دهد نمی نشان ارزشی بی یا تنبلی هیچ او. بدهد انجام شیوه همان به را سنت داشت دوست

 به را ها کار کرد می سعی او است، راه ترین مناسب و ترین مهم داده نشان( ص) پیامبر حضرت که

 .بدهد انجام( ص) پیامبر حضرت مثل دقیق

 

 کرد فراموش او نداشت، خوبی خیلی احساس او که چونکه جمعه یک است، انسان طبیعت این

 خواندن ترک بار یک: "گفت او. کرد شروع نماز از بعد گریه به شیخ موالنا. ها سوره این خواندن

 تصمیم سپس. بود غمگین بسیار و شد تاسف اظهار بسیار او." سال ۷۰ برای را ها سوره این نکردم

 ارزش بنابراین. خوندیم نماز که زمانی شد آرام کمی او." بخونیم نماز دوباره ما بدهید اجازه" گرفت،

 .رفتن( ص) پیامبر حضرت راه به داد

 

 این کنند می صحبت خیلی و آیند می بیرون مردم. هستند اینطوری( اولیاء) ها حضرت

 را ها کار چگونه که هست اینطوری ،"شلوار هیچ و دهان همه" دارند وجود المثل ضرب یک. روزها

 نماز حتی آنها. خوانند نمی سنت نماز حتی آنها آیند، می نماز به را آن که هنگامی. دهند می انجام

 کسانی. هستند بیرون حاضر حال همه در مردم از نوع این. خونند نمی شده ثابت( موقت) عادی سنت

. کنند می حمله اسالم به مخفیگاه یک از دیگران سپس.  شوند می فاسد همینطور کنند پیروی را آنها که

 مسیر از باید ما. کنیم پیروی را آن باید ما. است ترین کامل دین اسالم. ندارد سرزنش سمت هیچ اسالم

( واجب) الزم فرض، سنت،: است شده داده نشان همه. نشویم گمراه داده نشان( ص) پیامبر حضرت که

 یک به نیستید، وصل شیخ یک به شما اگر اما. است شده نوشته کتاب در آنها معنی ،(مستحب) و

 .شنوید نمی اینها از حتی شما ،(مرشد) واقعی راهنمای

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 می مالزی در ها وهابی..." آن و این برای است بیرون شریعت از او: "گفت وهابی این

 مقدس آن. نیست راست راه در ظاهرا   شیخ موالنا که بدهد فتوا یک شریف االزهر شیخ که خواستند

 را سنت تمامی او. بودم آنجا در روز ۱۵ مدت به شیخ موالنا با. بود امریکا در کنفرانس یک" گفت،

 ما یاد به که آنهایی داد، انجام هم را بودن شده فراموش که هایی سنت حتی او حقیقت، در. داد انجام

 "تو؟ میگی چی. نبود

 

 سنت بین در شبیه این به کشید می دراز ما( ص) پیامبر حضرت ،(فجر) صبح نماز طول در

 قبله به رو. مرگ یعنی است،" الموت" آوردن یاد به برای حالت این. هست تفکر یک هم این. فرض و

 این مورد در چیزی توانید نمی شما" گفت، آنها به او. شود می بالند آن از پس خود راست سمت در

 ،(شریعت) مذهبی قانون در مردم برای و دنیا این در مسلمانان برای مقام باالترین." بگویند شیخ

 .کند می قبول را مقام آن اسالمی دنیا تمام. گوفت اینطوری

 

 پیروی را او که کسانی. بود واقعی راهنمای او دلیل همین به. بود ما شیخ موالنا شخصی چنین

 دروغ وهابی گروه این. شود می هم بیشتر هنوز را آن انشاءهللا. هللا از شکر اند، بوده برنده کنند می

 را مو هللا. دیگر چیز هیچ است، اینطوری دقیقا   کنند، می فریب را مردم آنها شیطان مثل درست. است

 .کند محافظت آنها شر از

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ شعبان ۲۶


