
 
 
 
 
 
 
 

 بگیرید صالحاننصیحت از  

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 به [دور] مکان يک از را آنها گذشته، زمان های در. است نصيحت دين. است نصيحت طريقت

 اين آنها اگر می کند قبول نصيحت را امروز مردم. دادن گوش يک نصيحت برای رفتن می ديگر مکان

 توجه با اين آنها يا و دنکن نمی قبول رااين  ،ندارند دوست را اين آنها که زمانی نه، اگر. رنددا دوست را

 ندارد.سود  هيچ اين افتد؟ می اتفاقی چه سپس .نه شنيدند رااين  آنها مثل اينکه عمل می کنند و ندنک نمی

 

، نه بود طوریاين اگر اما - است اينطوری هم اوقات گاهی - بود مان ميل به توجه با نصيحت اگر

 از بايدرا نه  نصيحت البته،به هر حال، نياز به نصيحت داريد. بنابرين، نصيحتی گوش کردن مهم است. 

 های وموض. هستند اليق که کسانی از دادن گوش داريد نياز که است چيزهايی برخی .بگيريم هرکسی

 هستند مختلف موضوعات در صالح که کسانی نياز داريد نصيحت .کاری هستند مسائل از متفاوت دينی

 کنيد، و يا از فردی که خودش اين را انجام نمی دهد. گوش کسی هر از نصيحتکنيد، اما نه بايد  گوش

 

را  مرد اين" گويد، می شما به کسی اگر ،می دهد بد (نصيحت) پيشنهاد يککسی بهتان  اگر

. ديباش باهوش بايد. نيست ینصيحتاين " غيره و ،می شويد زيرک شما و ،کنيد فريب اينطوری و آنتاری 

 گوش می کنيد، و از کی سود به دست ميآوريد. نصيحتاز کی داری  ببينيد که طوری به ديباش باهوش بايد

 

را بگويد به آن  بهتريناست. نياز داريد  نصيحت اسالم دين دين، يک عنوان به "،الدين النصيحة"

 اگر نه، اگرتان را گوش کردن، و هللا پاداش اين را بهتان می دهد.  نصيحتکسی که به شما می آيد برای 

ممکن است از من بهتر بشود"، مثل خيانتکاران اعمال می کنيد  نمی دهيد با فکری که، " اين مرد نصيحت

می  نوشت دروغگو يک عنوان بههللا می شويد،  نزد در خائن يک به تبديل، و چيزی ديگری می گويد

 ، و مرتکب گناه می شويد.شويد

 

، اليق)کسانی که  ناصالحبايد اين را از  .است خوبی چيز راه دادن نشان ونصيحت  بنابراين،

به مردم دادن پايه دين مان است. انشاءهللا  نصيحتبگيريم. اگر چيزی است که بدانيد،  هستند( ماهر، کارامد

 که همه مردم راه راست را نشان بدهند. کند عطا خداوند

 

 .و من هللا التوفيق



 ا

 

 

 

 

 

 

 لفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۸ محرم ۸


