
 
 
 
 
 
 
 

   حقیقت گوید می شیخ

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

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

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 می پيرو را شيخ يک که کسانی (.است شيخ خواست می او آنچه" )الشيخ أراده ما" گويد، می اين

 شما آنچه نه و دهد می نشان شيخ که راه است، مهم آنچه. بدهند انجام گفت او آنچه هر که ددارن نياز کنند

." است آن مانند را آن و است اين مانند را آن نه،" گفتند، چيزهای پرسند می آنها موقع گاهی .دانيد می

 .گويد می شيخ که است چيزی شود انجام بايد واقعا   آنچه اما است، درست که گويند می شيخ

 

 بيرون که کسانی از بسياری البته .کنيد پيرو را شيخ بايد شما هستيد، معتقد شيخ در شما اگر معنی

 آنها به که نيست واقعی  کنند می پيرو را شيخ يک که کسانی .هستند زمان اين در شيوخ که ادعا آيند می

 .است شيخ که کند می ادعا که کسی به کنيد برگشت دوبار شما اگر است گناه .رسد می رنج آسيب

 

 به خالی داريد نياز شما .است شيخ يک کردند پيرو راه داده، نشان ما( ق) شيخ موالنا که راه آن

 و کنند می ترک را خود راه آنها. برسيد پر اگر افتد نمی اتفاق چيزی هيچ .برگردند کامل و برسيد شيخ

 درست. است( ض ٌفر) فرد آن است، ما برای واجب  است، سخت بگويد را هق که کسی هر. روند می

 في حياء ال" ميگويند،. گفتن است حقيقت آنچه هر به داريم نياز ما. گفتند حقيقت از خارج چيزی نيست

 .باشد که کس هر حقيقت گفتن و کسی، هر از شرمنده شود نمی آيا. ندارد وجود دين در شرم هيچ." الدين

 

 اجباری مکان اين. کنيم قابل بايد را اين اينجا در .مجبوريم حقيقت گفتن به که است دليل همين به

 قبول را حقيقت که کسانی .شود نمی زور با برگزاری به مکان اين .است داوطلبانه مکان يک اين نيست،

 انجام خواهند می آنها که آنچه هر توانند می دهند نه انجام که کسانی و کنند، می قبول هم را آن کنند می

 گفتن به داريم نياز .کنيم مديريت کسی های هوس به توجه با طريقت توانيم نمی ما .هستند آزاد آنها بدهند،

 دهد نه اجازه هللا که باشد .کند نه منحرف حقيقت از را ما( جالله جل)  هللا که باشد .است حقيقت آنچه هر

  .باشيم حق با ما انشاءهللا، .برود خود نفس دنبال را کسی

 

 

 .من هللا التوفيق و

 الفاتحه

 



 

 

 

 

 

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ األولى جمادى ۱


