
 
 
 
 
 
 
 

 باشد واقعی ما نیت   

 

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 جل) هللا واقعی، و باشد،( جالله جل) هللا خاطر به خالص، باشد، تميز هميشه ما نيات دهيد اجازه

 را او شما اگر .کنيند نه استفاده خود نفع به تميز دين اين. چيز همه صاحب و است چيز همه ملک( جالله

 فرد که طوری به رسد می فکر يک اگر . .رفته دست از خود ايمان يعنی بردن، سود باری کنيد استفاده

 داخل فکر آن مادی، منافع به آن تبديل و هللا رضايت نه مردم رضايت آوردن دست به برای خواهد می

 .کند می خراب را فرد

 

 به فرد يک حقيقت، گفتن مداوم طور به" گويد، می ما پيامبر حضرت. است اين مثل چيز همه

 به فرد يک گفتن، دروغ مداوم طور به .هللا نزد در  راستگو، عنوان به شود، می نوشته صديق عنوان

 دوباره است خود پايان کنند، می شروع اّول از در مردم چگونه ."شود می نوشته دروغ يک عنوان

 . دهند نمی تغيير بعد آنها دهند، می ادامه اند، کرده عادت که آن به مردم .همان

 

 می را( جالله جل) هللا ما خواهيم، می را( جالله جل) هللا ما (.جالله جل) هللا برای ما طريقت

 خراب ما نيت اين دهيد اجازه (.جالله جل) هللا به رسيدن برای ترتيب با کنيم می کار حال در ما خواهيم،

 .کند نمی ترک را شما( جالله جل) هللا است، خالص و است( جالله جل) هللا برای نيت اين اگر .شود نه

 .پيوندند می حقيقت شما از خوب هدف هر و کند نمی ترک جاده در شما( جالله جل) هللا

 

 در برگشته بخت شما گری، حيله با و مراقبت با کنيد افزايش  کنيد می سعی شما اگر نه، اگر

 هزاران که طوری به ما، مقابل در بزرگ موارد و داريم، بزرگ های نمونه. شويد می آخرت در و دنيا

 به خود توان تمام با تالش حال در آنها پايان در گرفتند،( جالله جل) هللا برای راه آنها .دارند وجود نفر

 .توانستند که آنجا تا مسلمانان و رساندن ضرر به قدرت با مردم

 

 .بشود خالص ما نيت بنابراين که بگيريم ياد ما دهيد اجازه .کند نجات را ما( جالله جل) هللا که

 را ما هللا .انشآهلل دهيم نه دست از بيخود را آن که .تميز يعنی خالص، يعنی تصوف خالص، يعنی تصوف

 .کند محافظت

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ اآلخر ربيع ۶


