
 
 
 
 
 
 
 

   رشتیم که پشم این از بافت نتوان دیبا کشتیم که خار این از خورد نتوان خرما

 

 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

 

 

 بد که کسانی. کنيد پيدا خوبی که بده انجام خوبی." "بده انجام خوبی" گويد، می ّجل و ّعز هللا

 که پشم اين از بافت نتوان ديبا کشتيم که خار اين از خورد نتوان خرما. کنند می پيدا بد دهند، می انجام

 چيز هيچ .بينی می را کيفرش يا و پاداش مطمئنا   کنی، می که هرکاری. گويد می ّجل و ّعز هللا" رشتيم،

 می آخرت در را آن آسيب  و ندارد دنيا در سودی هيچ آن دهيد، می انجام به که هنگامی. نيست بيهوده

 .بينيد

 

 فوايد قطعا   اين." نداشت فايده هيچ و دادی، انجام خوبی انقدر" گويد، می شيطان اوقات گاهی

 انجام انتظاری هيچ بدون خوب کار مومن که است قرار. است ناسپاس و صبر بی انسان اما دارد، زيادی

 خيلی او. دهد می بيشتر برابر چند( جالله جل) هللا شود، می انجام انتظاری هيچ بدون که هنگامی. بدهد

 .دهد می آخرت در بيشتر

 

 من" گويند، می و گويند می هی آنها دهند، می انجام کاری مردم که هنگامی حاضر حال در

 حال با اما. بود ادب گذشته در. ماليدن کسی بينی به يعنی عربی زبان در منة." دادم انجام چنان و چنين

 يا و دادند می انجام راز در را آن آنها دادند، می انجام چيزی آنها که هنگامی. دارد فرق خيلی حاضر

 دهند می انجام کوچک چيزی حاضر حال در. دادن می انجام مردم به دادن توضيح خيلی بدون را آن آنها

 .کنند می تبليغ جهان به را آن و

 

 را، خود سربازان تمام با شيطان،. است زمان آخر که زيرا است، زمان از بيماری اين

 کند اعطا هللا  که انشاءهللا، حال، اين با. دارند دوست که جور هر مردم با کنند می بازی و کارگردانی

 همه با هللا که. شود نه انجام بيهوده آنها انشاءهللا. باشد خواست به  او جور هر که. بدهيم انجام را نيکی

 .باشد راضی ها شما

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ اآلِخر ُجمادی ۲۷


