
 
 
 
 
 
 
 

     کن انتخاب را آسان راه

 

 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،

 .الفائز الداغستاني، شيخ محمد ناظم الحقاني، دستورشيخ عبدهللا 

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 اين .افتد می اتفاق چيزی که زمانی را سختی کنيند نه انتخاب که گويد می( ص) پيامبر حضرت

 به رخصت کنيد انتخاب تا گويد می( ص) پيامبر حضرت .است( عظمت) گمارد و( رخصت) مجوز

 دليل به رخصت کنيد انتخاب تا گويد می( ص) پيامبر حضرت .است سخت ازيمات نام به که آنچه دليل

 می( ص) پيامبر حضرت .است سخت اين و است آسان آن .است سخت هست عظمت نام به که آنچه

 .کنيد ترک و نشويد خسته تا کنيد انتخاب را آسان گويد

 

 فقط اش همه کنند، می پرستش شب و روز بشی متوجه تو که اين از قبل هستند، مردم از برخی

 انجام تدريج به را کار اين شما اگراما، .کند می ول همرا کار پايان از قبل و( کار جور همه) کنه می کار

 .دهيد انجام آسانی به را آن توانيد می شما داشت، خواهد ادامه و شود می تر آسان بدهيد،

 

 آنها که داديم اجازه ما .دهند می انجام پرسيدن بدون را ها چيز( اخوان) برادران اوقات گاهی

 می سپس و دهند می انجام خود فکر به توجه با را کارهايی آنها .بدهند انجام خواهند می که کاری هر

 نمی اوقات گاهی اماکنند، جبران را آن توانند می اوقات گاهی"دهيم؟ انجام توانيم می کار چه"پرسند،

 انجام را خودش کاردرخواست، بدون دهند می نجام ا کارهايی آنهادارد، وجود هم ديگر مشکالت .تواند

 می اّول همان از شما که اگر .پرسند می و آيند می آيد، می وجود به مشکلی يک که آن از پسدهد، می

 .رسيديد نمی مشکل اين به شماپرسيديد،

 

 را آن تحمل قادر خود نفس .کن انتخاب را سخت سمت به نه و آسان سمت دليل، همين به

 شما اما .کرديد می ترک  ناگهانی طور به را او شما وآوريد، نمی دست به را آن تحمل قادر شماندارد،

 با و داد را مجوز( ص) پيامبر حضرت .کنترل تحت زير جلو به رفتی می و کرديد نمی ترک را آسان

 دادن انجام ناگهانی طور به جای به .کمی اگر حتی ادامه و کنيد، اعمال را آن بايد شما .دشت رحمت ما

 جل) هللا که .دودن انجام است آسان که آن انشآهلل و دادن،  انجام تدريج با را آن را، آن کردن رها و

 .کند آسان ما برای را سخت( جالله

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ اآلخر ربيع ۱۰


