
 
 
 
 
 
 
 

 جوان مومنان 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

شی حيوانات وح مثلانسانيت انشاءهللا ميشه با خوب ها باشيم. ند. هللا )ما را( با مردم خوب آشنا ک

کند. در غير اين صورت،  تربيت )ادب( را شمردم قطعا به راهنما )مرشد( نياز دارند تا شخص خود. است

نفس را پيروی می کند. نفس راحتی را . بشريت خوردمی ضرب و شتم  خودشاز طرف نفس  شخص

 ميرود.  داردوجود که گونه شر دوست دارد. او به سمت هر 

 

را می  شر نشان آنفس  چونکهمی کنند.  پيرویرا  شانخودنفس بسياری از مردم اين روزها 

 )دنبال آنها( پس از آنها آمت، به دست می آورند می خواهندکه . و هنگامی که اين افراد آنچه را خواهد

 اننفس ش. اکثر مردم توسط هستندسخت تر ها البته، زمانی که يک فرد جوان است، اين کار  .می روند

 ، درجهمی روند ها مرشد ()دنبال پيروی می کنند و بعد از هللاکه از شکست خورده اند. مؤمنان جوان 

 .دارند. آنها افرادی هستند که خداوند آنها را دوست دارد باالتر های بسيار

 

ان را شوقت را بدانيم.  (جوانمردی، تفتّو) جوانیبايد ارزش هميشه جوان نيستيم. به همين دليل 

د. روزهای خود را با بازی و سرگرمی صرف ناستفاده کن شانمعنوی خود های وظايفبا انجام دادن 

 صلحن آ به اطاعت می کند، خداوند هللا هنگامی که يک نفر از. ببرين با چيز های خوب و زيبالذت د. ننکن

از چيزهای کوچک رضايت می بخشد. بدون رفتن به مکان بد، )به او( می دهد و و زيبايی ( آرامش)

 .که در راه بدی قرار دارندهزاران برابر صلح، لذت بردن و آرامش بيشتر از افرادی 

 

ها ديگر برای بچه ها هستند. بازی ها و سرگرمی  شياطين در همه جا در اين روزها می بينيم که

 کافی نيست، فرد به نوشيدن و مواد مخدر احتياجها هنگامی که اين  .باشند خوشحالکافی نيستند، براينکه 

 انشآنها توسط نفس خودکه نچواين حوادث را هر روز می بينيم. چرا اين اتفاق می افتد؟ . )توکل( دارد

 بال()دن می روند. پايان اين افراد بد است. آنها بايد پس از خودشان نفس (لدنبا) شکست خورده و پس از

 در دسترسطريقت ها دقيق و خوب باشد. اين در )تربيت، ادب( د. اجازه دهيد يک نظم برونافرادی خوب 

 .از بين می رونداست. در غير اين صورت، آنها به روش های بد می افتند و 

 

ر اينجا می گوييم. کل دهر روز اين حوادث را ميشنويم و غمگين ميشويم. به همين دليل است که 

 ها محافظت کند. باشد که خداوند به اين مردم هدايت  . باشد که خداوند ما را از شر بدکشور در خطر است



 

 

 

 

 

 

 

 را قبول می کنند  نصيحت. کسانی که است نصيحت. دين است ، فرض(الزامدادن ) نصيحت. عطا کند

  .می شوندپشيمان  نه، و کسانی که ،می يابندنجات 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۵ هحجذي ۱۱


