
 
 
 
 
 
 
 

 نکن دفاع را خود نفس

 

 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

 

 

 می خوب شما از داره کسی وقتی داريد دوست که همانطور داريد، دوست را خوبی که همونجور

 عنوان به را آن بايد.  گويد می شما مورد در بد چيزی کسی که زمانی بشويد ناراحت بايد نه شما گويد،

 گويد می داره مرد اين آنچه. است اين از بدتر نفسم" بگويد، بايد. بپذيريد را خودتان برای نصيحت يک

 طور به باشد، درد در مداوم طور به دارد نياز خودت نفس. کنيد نه دفاع را خود فس." است کوچک حتی

 نفس به توجه با اگر صورت، اين غير در. بشوند خوب را خود عاداتت که طوری به باشد عذاب در مداوم

 !بشويد مرد يک تواند نمی هرگز خواهد، می را خود نفس چه آن بخواهيد اگر کنيد، عمل را خود

 

 نوزادان .است روش همان به نفس کند، ترک را شيرخوار خواهند نمی کودک يک که همونجور

 سال نيم و يک يا يک آنها که وقتی اوقات گاهی دارند، سال دو آنها که زمانی برند می مادر شير از را

 سن سال شش يا پنج که زمانی تا ده شير آنها از برخی گيريد، نه مادر شير از را آنها شما اگر. دارند سن

 .داد خواهد ادامه شيرخوار هنوز آنها گيريد نه را آنها اگر، حقيقت در .دارند

 

 نفس هرگز. دارد زمان مدت يک چيز همه زمان، يک تا چيز همه. کند نمی کار آن حال، اين با

 می چيزی آنها به کسی که هنگامی شوند می ديوانه آنها. ندارند دوست را اين مردم اما. کنيد دفاع را خود

. کنند نمی گوش را کسی هیچ نصیحت آنها و گوید، می چیزی شان نفس به کسی وقتی جهنم باال و پایین میروند آنها .گويد

 آنها. زنیند نه دست را نفسش هرگز: باشد که کس هر است، والی یک آن یا و است شیخ یک آن آیا.  است اینطوری نفس

 .بینند نمی را خودشان جز را کسی هیچ و بینند، نمی را دیگر کسی هیچ حق آنها کنند، می پیدا رست راه در را خود فقط
 

 را آن آنها گویند، نمی خود دهان با را آن آنها اگر حتی موضوع، کوچکترین در .است نفس تمرین برای طریقت

 می چیزی کسی وقتی گفتیم، که همانطور. کنید قبول را نصیحت. ندهیند خودتان نفس به توجه. پذیرند نمی خود قلب در

 نصیحت دین. کنیم درست را خود نفس که کنیم کار و است، بدتر خودمان نفس است، حق   در فرد که بگویم دهید اجازه گوید،

 را ما همه هللا. کنید توجه این به. است نصیحت ندارد دوست چه آن. نیست نصیحت دارد دوست خودمان نفس چه آن. است

 .بپذیرند می را حقیقت انشاءهللا که کسانی از و کند، محافظت خودمان نفس از

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 



 

 

 

 

 

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ شعبان ۱۶


