
 
 
 
 
 
 
 

 بهترین در میان مردم 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

 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

 

 

 خوب شخصی اين کارهای وعطا کند  طوالنی مرع يک را شخصبه  (هلالج لجهللا جل جالله ) اگر

 :گويد می شريف حديث در. شود می خوب نيز آنها زندگی ،باشند

 

 َخْيُر النَّاِس َمْن َطاَل ُعُمُرهُ َوَحُسَن َعَملُهُ 
 

 بهترين ".انجام می دهد خوب کارهای و دارد طوالنی عامر که است اين مردم ميان در بهترين"

 جز هيچکس - دهند می انجام خوب کارهای و دارند طوالنی مرع که هستند کسانی ها شما ميان در ها

 .هستند شاغلم خوب کارهای با و کنند می اطاعت را هللا دستورات که کسانی

 

 های زيبا داد. نصيحت او. دارد سال ۱۰۵ او هللاءشاام. رسيد ديروز افندی يحيی درگاه قديم امام

 قدر ههر چ. هستند هللا عزيز بندگان افراد اين. کند می صحبتافندی نيز خيلی خوب  حجه اين هللاءشاام

 ايشافز زمان طول در گناهانش زيرا ،است ديگران و خود برای بهتر، بميرد فرد که خوب نيست تر جوان

ندگی ز آنها اگر حال، اين با. نکنند زندگی اسالا  آنها که است بهتر ،توبه ندارند قصد هم آنها اگر. يابد می

ا  و می کنند  فرد رایب بزرگ سود يک نيز اين. کند می تبديل پاداش به را آنها گناهان هللا کنند، توبه واقعا

 .دنبال بخشش برويم و کنيم توبه مانخود گناهان از روز هر بايد. بود خواهد

 

مهربان  او. کند می عوض خوب های اعمال و پاداش به را گناهان او شکوهمند و متعال خداوند

. دبده کادوهديه و  آنها به بتواند تا کرده است خلق مردم برای ای وسيله فقط خدا مهربانان است. ترين

، می دهد خداوندکه  وقتى. شوند نمی خراب هللا های گنجينه. دهد می خود پايان بی های گنجينه از خداوند

 می فکر )او( هم هنوز باشد، انسان ثروتمند يک چقدر که نيست مهم. نمی ترسد هرگز از او می دهد و

. تنيس چيزیهيچ  جل هللا عز و حضرت در کنار دنيا تمام. نيست اين طوری عز و جل هللا حضرت. کند

 بی آنها. دهند تشخيص را هللا و کار های خوب انجام بدهند بتوانند مردم تاهستند  مداوم خداوند هديه های

ند عطا می ک ، هديهکدهابهشان  که کسانی ميان در را ما خداوند انشاءهللا. روند نمی بين از و هستند نهايت

 باشد که از راه رست منحرف نشويم. قرار بدهد.

 

 .و من هللا التوفيق



 

 

 

 

 

 

 

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۵ ذيقعده ۳


