
 
 
 
 
 
 
 

 قلب از کینه

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

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

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 را آن توانيد می شما اگر. بشيند داشته نه کرده حرام هللا که چيزهايی ديدن به تظاهر موقع هيچ

  طبيعی گويد می( جالله جل) هللا آنچه. نيستند طبيعی آنها. هست طبيعی گويد نه آنها به نه، اگر. کنيد عوض

 انجام را کار اين شما طبيعی، بگويد او به شما اگر. است قلب از کينه حال هر به ايمان ترين ضعيف. است

 .دهيد نمی

 

 اما کنم تغيير را اين توانم نمی من" معنی، اين به پس. است هللا سفارش به اطاعت کار اين مانجا

 همه به کرديم عادت حاضر حال در ما." نيستم راضی آن با من و نيست خوب اين. پذيرم نمی را آن من

 با. است همه اين کنم می فکر مردم آن از پس. کم کم تدريج، با کند می عادت آن به را مردم شيطان. چيز

 .شيطان های تالش کردن می باطل آنها قلب، از نيست حق اين گويند می آنها اگر حال، اين

 

 که آنجا از. باشيد نه قلب با آنها به راضی هرگز باشد، داشته وجود فايده بی چيز هر بنابراين،

 تغيير را آن کنيد تالش شما اگر که چرا دارد وجود اجازه اين برای. است قلب از کينه ايمان ترين ضعيف

 .شويد می اطراف در مرج و هرج باعث شما خودتان، توسط کنيد

 

 خوب که چيزهای با قلب از باشيد نه راضی موقع هيچ. باشد قلب از را آن دهيد اجازه بنابراين،

 را ما هللا." نيستيم راضی آن با ما. است فساد اين" قلب، از بگو. دگناه کارن آنها و است، بد اين ميستند،

 .باشد خوب آن انشاءهللا. کند تغيير است خوب چه با را آن هللا که. ببخشد

 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ األولى جمادى ۲۰


