
 
 
 
 
 
 
 

 نصیحت

 

 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

 

 

 با مناسب ها ما که. است خوب اسالم طریقه به پوشیدن لباس است نفس تمرین برای ما طریقت

 آنچه. کنند نمی تغییر را خود درونی اما پوشن می لباس اسالم به توجه با افراد از برخی .باشیم اسالم

 .دهید تغییر بیرونی هم و درونی هم برای است مهم

 

 منافقان کالس از آنها نه، درونی اما اسالم با هست جور خود، لباس خود، ظاهر که هنگامی

 درون کردن تمیز از قبل حتی دادن فریب را مردم کنند می تالش و پوشن می لباس. اند شده تبدیل

 .شوید می کالس آن وارد شما نیستید، منافقون یک شما اگر حتی. خود

 

 به شما دوست که زمانی یا و است شده گفته چیزی که هنگامی. بپذیریم را حقیقت باید مچنین

 و شوند می عصبانی مردم تشکر، جای به اما. کنیم تشکر آنها از باید ما چیزی، از میدهد هشدار شما

 در رایج این." ندارم دوست آن به شبیه یا و ندارم دوست را این من" گفتند، با پاسخ یک دهند می نشان

 .کنند می رد را آن قطعا   و گویند می نفس به چه آن کنند نمی قبول آنها. است ما عصر مردم میان

 

 یا هستند حق آنها آیا که کن تامل. گویند می چیزی شما به آنها که هنگامی نکنید رد بالفاصله

 دهان فرد حتی از قبل نادرست چیزهای با برمیگردانند جواب آنها. بدهید پاسخ توانید می شما سپس نه،

 به را خود دهند می انجام را کارها این که افرادی اما هست، دروغ یک حقیقت در. کند باز را خود

 نفس که حالی در." خوبم من" گفتن، با کنند می دفاع خود غرور از آنها. بیند می درستکار عنوان

 .بدهیم یاد بهش باید که است چیزی

 

 کردن قبول هست فرد یک بر تکلیف یک اّول در شوید، می تسلیم شیخ به شما که هنگامی

 می را نصیحت شما که این محض به." است نصیحت دین." "النصیحة الدین" چونکه. را نصیحت

 کارتان که بدهید نشان کنید می سعی شما. روید می بهانه دنبال یا کنید می مبارزه مرد با یا شما شنوید،

 نفس. را خود نفس آموزش خالف بر افتید می و. کنید نمی گوش را نصیحت هرگز و هست درست

 .شوید می تر وحشی  و تر وحشی آن مقابل در و شود، نمی اصالح خودتان

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 بالفاصله. است چیز ترین مهم این. کنیم قبول را نصیحت بیاد ما که هست دلیل همین به

. بدهیم انجام ما زندگی کل در باید که است چیزی این. است شده گفته چیزی که هنگامی نکنید اعتراض

 آرامی با نفس. برنگردین قبل مانند دوباره سپس و نیست روز دو مدت برای کار این کردن گوش

 که اّول مرحله در. شود می پدیدار زیبا مسلمان یک و زیبا فرد یک سپس. شود می داده آموزش

 .باشد انشاءهللا ما یاور هللا. شوید می مند بهره امت همه برای سپس و ششوین می مند بهره خودتان

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ صفر ۳


