
 
 
 
 
 
 
 

 کنممی( باور) قبول رو حرفت ظن حسن   روی   از من ولی

 

 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،

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 مردم درباره خوبی آرزو های تفکر که معنی این به بدهیم، نفع به را شکی که است خوب این

 حضرت. مردم مورد در کنیم نه فکر بد و کنیم، فکر مردم از اینجور به گوید می این. باشیم داشته

 که زمانی بدهید نفع به شک: "کنیم فکر هللا مورد در باید ما چگونه مورد در گوید می( ص) پیامبر

 ."شود می خواهد مهربان شما به نسبت هللا که کنم می فکر هستید، نزدیک مرگ به شما

 

 این. است زیبا حال هر به گوید می او که چیز همه. گفت زیبا چیز یک( ص) پیامبر حضرت

 را امیدت هستیم، کار گناه چقدر که نیست مهم که دهد می نشان دارد ما به او است، نصیحت یک هم

 هم من. "ّجل و ّعز هللا گوید می" عبدی ثاني حوسنو هللا أَنَا. "بخشد می را چیز همه هللا نده، دست از

 فکر من درباره من بنده که خوبی اون به شوم می تبدیل من کند، می فکر من از بنده که هستم اونجور

 ."کشم نمی خجالت هام بنده از من و کند، می

 

 ما که بشیم خوشحال پس. است آنها با هللا رحمت فکر در چونکه شون می شاد همیشه بنابراین

 راحت نا به نیاز هیچ نه،. شینند می و شوند می راحت نا برخی. بشویم آرام و هستیم( جالله جل) هللا با

 خوشحال و راضی این با باید ما. است کرده قبول را ما و کرده خویش بنده را ما هللا. ندارد وجود بودن

 .آخرت در انشاءهللا همچنین و داد، دنیا این در برکات و نعمت( جالله جل) هللا که باش شاد. باشیم

 

 می اتفاق چه آنها گناهان با باره در هق هق و گریه آیند، می پرسیدن برای مردم از برخی

 و کنید می توبه شما که هنگامی کند؟ می نگاه را شما گناهان هللا آیا. کاریم گناه همه این از بعد ما. افتد

. ندارد وجود ترس به نیاز. بخشد می را چیز همه هللا است، بیشتر اش بخشش که کنید اطمینان هللا به

 خود بهشت در را ما و بخشد می رحمتش با را ما همه خداوند که طوری به  است خوبی فکر یک این

 .دهد می قرار انشاءهللا

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ األولى جمادى ۸


