
 
 
 
 
 
 
 

 شویند نه دنیا بنده 

 

 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

 

 

 بيهوده بودن اين دنيا را مردم به پيامبران تمام. کند نه دور زيبا راه اين از( جالله جل) هللا که

 هللا، سبحان مردم، حال اين با. است مهم آخرت که اند آموخته مردم به و گفتند پيامبران همه. ان دادندشن

 افتخار برای که کنند می فکر آنها ، دارند، خودشان دست در اختيار آنها اگر حتی .کنند نمی گوش هرگز

 .دنيا اين دادن جالل برای ايم، آمده وجود به دنيا اين به

 

 از و کنيد می ترک را آن است، بيهوده: يدده جالل بخواهيد که اندازه عنوان به را دنيا توانيد می

 ثابت را تآخرت که برای اين باشيد( جالله جل) هللا با داريد نياز. است آخرت ،است مهم آنچه. ميرويد آنجا

 دنيا هللا دارند، اعتماد هللا به و هستند هللا با مردم که هنگامی. است هبيهود دنيا صورت اين غير در بشود،

 می دنيا بندگان را آنها او بروند، دنيا لادنب و کنند ترک را هللا کنند و آن مقابل در اگر. کند می هاآن بنده را

 .کند

 

 سگ دارند نياز آنها. دارند می نگه سگ مدرن مردم جديد، افراد حاضر حال در: بينيم می خيلی

 اند شده تبديل مردم بنابراين. کنند خدمت خانه در او برای و ببرند، بيرون ساعت چند روز هر پاين در را

 !دنيا اين در ها سگ بندگان به

 

 آنها لادنب سگ خود کردند، می ترک را سگ اگر که حالی در اند شده تبديل دنيا بندگان به آنها

 جالل را آن اگر اما. خواهد نمی را چيزی هيچ عادی سگ. بشويد او ه یبند که نيست نياز هيچ. رفت می

( جالله جل) هللا حکمت اين .بشويد وابسته آن به که طوری به دهيدب انجام آن برای های کار بسياری و يدده

 .بشويد دنيا بنده که شود می باعث. است شيوه همان به دنيا. بشود سگ بنده کند می باعث را او که است

 

 خدمت در آن بدهيد اجازه و باشد، تان خدمت در آن بدهيد اجازه برود، تان لدنبا او بدهيد اجازه

 زير را چيز همه هللا هستيد،( جالله جل) هللا با که هنگامی. باشد باشيد، داشته نياز است ممکن آنچه هر

. کندب اين کردن درک به قادر را ما همه ورد اگذ راه اين در را ما همه هللا که. رداگذ می خودتان فرمان

  به توجه با رفتند راه يک آنها سپس. کنند نمی درک را اين که مردم چونکه. کنيم درک را اين انشاءهللا

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 راست راه از انشاءهللا را ما هللا که.  باشد نه هللا راه اگر ندارد استفاده هيچ اين. ميرند دارند و خودشان ذهن

 .کند نه منحرف

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ شعبان ۲۵


