
 
 
 
 
 
 
 

  راهنمای کتابچه   

 

 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، دستورشيخ عبدهللا الفائز 

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 انسانی موجودات عنوان به آدم، فرزندان عنوان به را ما او که( جالله جل) هللا لطف به همه

 زمين در چيز همه( جالله جل) هللا .گذشته ما معرض در چيز همه او چون بزرگ نعمت يک اين .است

 به نياز آنها و دارند، تکريم و تجليل او به نياز آنها کند، سپاسگزار بايد مردم .کرد ايجاد انسان نفع به

 كل" :کرد تعادل با ايجاد آنچه هر( جالله جل) هللا .کرد شکايت بايد نه مردم .دارند او به ستايش و تشکر

 ."بميزان شيء

 

 .را خود ذهن به توجه با موجودات، از برخی به رسودن انتها ها، چيز از بعضی اند پاک انسان

 جل) هللا .شد خراب ترازو اين دادن، انجام را خود سر به توجه با که چيزهايی از برخی آنها که هنگامی

 نوع برای خلق را چيز همه( جالله جل) هللا .آن جای به توجه با کرد، خلق زيبايی با را چيز همه( جالله

 است، اين مورد که هنگامی .داند نمی را آن ارزش بشر نوع اما بردن، بين از بدون کند استفاده که بشر

 .است آنها از نقص و اشتباه است، بشر گسل

 

 هللا .آيد می استفاده مورد در راهنمای کتابچه با است، آن شده خريداری دستگاه يک که هنگامی

 بشر به کرد مشخص( جالله جل) هللا .کند دنيا اين از استفاده به چگونه که گفت بشر به( جالله جل)

 آن و اند کرده پاره را آن برخی .کرد نه نگاه آن به حتی هرگز بشر اما .کند را دنيا اين حفظ و استفاده چگونه

 آنها .را آن کردن نگاه بدون اند کرده نابود را دنيا ها بيشتر اما کردن، نگاه آن در آنها از برخی انداختند، دور را

 .ديگران به را تقصير اشاره و اند کرده قطع اند نشسته که شاخه

 

 شما .ترين کامل و آفريده، را ترين زيبا( جالله جل) هللا .کن نه ديگران در سرزنش اشاره موقع هيچ

 که چيز ترين زيبا کردی، نابود را زيبا چيز اين شما .کردی پيروی را شيطان شما و کردی دنبال به را خود نفس

 .آفريده( جالله جل) هللا

 

 کاری به نياز نيز ما اما نيست، ابدی دنيا .دهيم انجام که عمل هر از باشيم مراقب بايد ما دليل همين به

 مردم به( جالله جل) هللا :است تر مهم آنچه البته .آيند می شما از بعد که افرادی برای آينده، های نسل برای خوب

 .اند ساخته را خود آخرت که گويد می

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 مثال عنوان به دهد می نشان(  جالله جل) هللا .کنيد نه خراب هم را خود آخرت بردی، بين از دنيا شما

 اجازه اما رود، می و آيد می دنيا .کنيم نمی اطاعت او دستورات که زمانی برسد تواند می بد وضعيت چگونه

 برده بين از را دنيا آنها حداقل .بسازند را خود آخرت آنها دهيد اجازه و ندهند دست از را خود آخرت مردم دهيد

 چيزی شما که هنگامی حال، اين با .است مهم که است چيزی اين. بسازند را خود آخرت آنها دهيد اجازه اما اند

 آخرت در آن برای را شما و شود می منعکس را خود آخرت در را آن دهيد، انجام نيست خوب دنيا برای  که

 ستم و ظلم اين مرتکب شما چرا دادی؟ انجام را کار اين چرا" :گذارند می سوال زير را شما .کنند می سئوال

 گذاشتی؟ خود از بد افراد برای را بد های چيز همه و رفتی چرا کرديد؟ خراب را آن شما چرا شديد؟

 

 بين از" ."است صدقه آوردن در جاده وسط از را سنگ يک حتی" گويد، می( ص) پيامبر حضرت

 !است مهم چقدر موضوع اين .هستند کافی ما برای دو اين ."است گناه يک پاک آب کردند کثيف يا طبيعت بردن

 بايد اکنون از و کنند توبه بايد اند داده انجام اشتباه که افرادی .است آخرتپيوسته برای هم و دنيا اين برای هم اين

 .باشيند بيشتر مراقب

 

 اين .خواهيد می شما عنوان به و کردن، نابود و ضربه اتالف، برای شدی نا فرستاده دنيا اين به شما

 شما اگر است،" جارية صدقة" اين .شوند مند بهره خوبی به بايد اند آمده شما از پس که کسانی است، اعتماد يک

 کند تر آسان( جالله جل) هللا که .قيامت روز تا آيند می شما به خوب پاداش و اعمال دهيد، می انجام خوب کاری

 .کند نه دور راست راه از را ما( جالله جل) هللا که .نيست آسان اين .دودن انجام را خوبی مردم برای

 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ اآلخر ربيع ۷


