
 
 
 
 
 
 
 

 بشر نیاز دارد مثل برف باشد 
	

 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ،
 .أعوذ با هللا من الشیطان الرجیم. بسم هللا الرحمن الرحیم

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سید األولین واآلخرین،
 رسول هللا، مدد یا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا، مدد یا

 .شیخ عبدهللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، دستور
 .طریقتنا الصحبة والخیر في الجمعیة

 
 

نشریات نیز این طوری است کھ در . است سفید جا ھمھ. آمد برف خیلی کھ شکر را خدا ماشاءهللا
گناه می شوند.  مرتکبتبدیل می شود، چونکھ آنھا  آلودهمی شود، بھ  کثیفاست، و سپس  تمیز بسیار آغاز
 آن می پاشد، جاده کنارچونکھ خاک  اما ،ھستند زیبایی بارشھااولین  و است سفید حاضر حال در برف
 .شود می تشکیل زشت ھای صحنھبھ  و شود می تاریک

 
 با. می رود دست اززیبای  و دھد می نشان فرد را زشت این. ھستند شیوه ھمان بھ مردم گناھان

می  سفید از سفیدتر دوباره و کنید بخشش طلب و توبھ. "است مھربانبا مردم  خداوند ھم ھنوز حال، این
 و شب در کن بخشش طلب و توبھ دوباره. یشد کثیف تا شب. گوید می او "،می شوید تمیز بسیار و شوید
  .می شویدزیبا  و سفید از سفیدتر دوباره

 
 را فریب می دھد مردم شیطان. نیستند زشتی و پلیدی شر، جز چیزی اشتباھات و گناھان بنابراین

 حال ھمان طور کھ در آنھا، کھ حالی در. دھد می نشان خوب عنوان بھ زیبا، عنوان بھ بد ھایچیز ھمھ و
 .است این واقعیت. دیگری چیز ھیچ. ھستند پلیدی و زشتی فقط ،می بینیم حاضر

 
 انشاءهللا. بشوید تمیز آمرزش طلب و توبھ با توانید می. مان داد کردن تمیز برای فرصت ما بھ هللا

 ،بشویم زیبا مردم براینکھ کنیم بخشش طلب و توبھ و ،برگردیم هللا بھ ما ھا ھمیشھ. یمباش تمیز ھمیشھ ما ھا
 .بشویم تمیز مردم انشاءهللا

 
 .و من هللا التوفیق

 الفاتحھ
 

 
 حضرت شیخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،١۴٣٨ راآلخربیع ١۴


