
 
 
 
 
 
 
 

 نگهدار خالص را خود قلب

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

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

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 :گويد می شريف حديث اين در(  ص) پيامبر حضرت

 

  استفت قلبك ولو أفتاك المفتون
 

 خود قلب ته در بدادن، هشدار را شما مردم از بسياری اگر که نيست مهم. کنيد نگاه خود قلب در

 می سر هر از مختلف صدای يک" گويند، می آنها. بدهيد انجام است راضی را خود قلب اگر و کن نگاه

  چگونه و بدهند انجم بايد کاری چه که شوند می گم در سر مردم هست، اينطور آن که هنگامی."  آيد

 .بدهند انجم

 

 می الهام شخص آن به را درست راه است،( جالله جل) هللا با فرد يک که زمانی .است مهم قلب

 اين با .است عادی مردم برای[ حالت] اين البته .کنند کمک خودشان به  توانند می مردم چونکه .کند

 نصيحت دنبل مردم زمان از بسياری .بپرسيد را ديگر شخص يا شيخ يک به آنها اگر دارد فرق حال،

 ديگری چيز يک آنها همه بپرسيد، نفر ده  به چيزی يک مورد در شما اگر .خواهند می چيزی و هستند

 همه هللا و آيد می آنجا از الهام. است مهم اسالم در اين. است مهم قلب که است دليل همين به. گويند می

 آن قلب اگر دارد فرق آن نه، اگر. افتد می اتفاق خوبی است، خوب آن اگر .کند می تر آسان را چيز

 .افتند می اتفاق مختلف های چيز. نيست تميز شخص

 

 از ترس با و اطاعت، با دهد، می رخ عبادت با قلب تطهير دهد، می رخ عبادت با قلب تطهير

 که گويند می خودشان آنها اما است، پاک خودشان قلب که گويند می مردم از بسياری (.جالله جل) هللا

 آنها کار از توانيد می شما يا .نيست اينطوری شايد کنيد، نگاه ديگری شخص در شما اگر. است تميز

 را خودشان دارند دوست ها آدم .است خالص که بگيريد نظر در تواند نمی قطعا   آنها قلب که ببينيد

 به کنيد تعريف خوب خودت از که اين جای به حال، هر به .کنند نمی قبول انتقاد هيچ و کنند ستايش

 شما و کنند می ستايش را شما که کسانی از بهتر او. است بهتر بدهت نصيحت شما به  فرد يک خودت،

 .گذاشتند اشتباه راه در را

 



 

 

 

 

 

 

 

 شما به که کسی صورت در خاک مشت يک کن پرتاب" خود، حديث در گويد می( ص) پيامبر حضرت

 کار اين انجام حتی   دهد، نمی انجام خوبی کار او کند، می باد پراز تا غرور او چونکه !"کند می تمجيد

 به خوب چيزهای آن از پس داريد، می نگه خالص را خود قلب شما که هنگامی .رساند می آسيب شما به

. بدهد ايمان از پر قلب يک يک ها ما همه به هللا که. کند می الهام خوب های چيز هللا و رسند می ظاهر

  .است شده  ايمان از پر قلب خالص، قلب

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ األولى جمادى ۲۳


