
 
 
 
 
 
 
 

 است نصیحت دین

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

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

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 را کار اين که افرادی. کند می ممنوع را شر و کنند می نصيحت را خوبی دين." النصيحة الدين"

 است؟ چگونه. هستند سطحی در مسئول دهند نمی انجام

 

 بينيد، می بدی اگر. کنند گوش را دستور يا و را نصيحت هستند آماده آنها اگر بگوييد آنها به شما

 در داريد نياز نکرد، کار اين اگر و. بگويد زبان با را آن کنيد، منع را آن توانيد نمی اگر. کن ممنوع را آن

 دوست. نداريد دوست را آن که نگويد قلب در اگر دهيد می انجام گناه. نداريد دوست را آن که بگويد قلب

 .شويد می گناه مسئول ندهيد، انجام را آن اگر. است ايمان درجه ترين پايين قلب در نداشتن

 

 صورت به شر حتی مردم. پذيرند می را چيز همه مردم. شده تبديل جهانی دنيا گويند می آنها

 حالل توانيد می اگر. بشناسيد را حرم و حالل است نياز. تلويزيون در اخبار و فيلم دليل به بينند می عادی

. نداريد دوست که بگويد قلب در داريد نياز توانيد، نمی اگر. بدهيد انجام را کار اين بدهيد، دستور را

 زبان با را آن توانيد نمی اگر. کنند قبول و خوب بگويند آنها که زمانی تا کنيد آعتراض توانيد می همچنين

 .بدهيد انجام قلب با را کار اين بدهيد، انجام

 

 نفرت و زشت، بد، دهد نمی دستور او چه هر. است خوب چيزی هللا دستورات. نيست بد هللا دستور

 حرام چه و است حالل چه بدانيم دهيد اجازه. نکند گمراه راست راه از را کس هيچ هللا که. است انگيز

 .است زشت چه و زيبا و است خوب چه بدانيم همچنين بدهيد اجازه. است

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۵ الِحّجهذی ۲۵


