
 
 
 
 
 
 
 

 زیبایی از خیر می آید 
	

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

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

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

 
 

 هللا دستورات کھ و هللا ھستند راه در کھ افرادی. جمع شادیم اخوان با دوبارهھا  ما کھ شکر را خدا
 و محمد امت وضعیت برای مان مراقبت. ھستند ناراحتی بی انشاءهللا و پیروی می کنند مداوم طور بھ

 .است آن شرایط
 

 مسیر این از مردم کھ ھنگامی) راه را نشان داده است، راه زیبا را نشان داده است. �هللا (
. میکنند اشتباه آنھا واقعھنگامی کھ در می شوم،"  خوشحالمی شوند فکر می کنند، "من راحت و  منحرف
 ھستند خوب کھ کنند فکر آنھا اگر حتی. اتفاق می افتد آنھا بھ بد است چھ ھر و ،بدبختی اندوه، و غم ھمھ

 این خواھد نمی هللا اگر افتد مین اتفاق چیز ھیچ کھچون. می شوند ناراضی آنھا -چھ آنھا فکر کنند ننھ آ -
  .خواھدب کھ هللا این را بار یک دنرو می خوبی بھ چیز ھمھ. افتد یب اتفاق

 
 و کثافت، در شر، در استراحت (راحتی) ھیچ. است داده قرار (مھربانی) خوبی در زیبایی خدا

 دنیا این. دارد وجود آخرت در و دنیا این در اندوه و غم. دارد وجود اندوه و غم. وجود ندارد گناھان در
 ھستید. لاگر در این دنیا ناراحت یا خوشحا نیست مھم آن از پس. است آخرت است مھم آنچھ. است کوتاه
 فراھم زیبایی و صلح آنھابرای  خداوند ثروتمند، یا فقیر ھستند، هللا راه در کھ افرادی ،دوباره حال، این با
 ھمان بھ توانند می آنھا اما. دارند داخلی صلح کھ زمانی دنیا این در آنھا برایمثل بھشت است . کند می

 قابل چیز ھیچ و ،داشتھ باشند چیزی ھر توانند می آنھا ،در این دنیا داشتھ باشند پول دبخواھنکھ  اندازه
  .داردن وجود صلح ھیچ اگر نیست استفاده

 
کھ می رویم ھم کسانی کھ می آیند ما را  جاھایبا مردم خوب جمع می شویم ھم  شکر را خدا

آنھا دعا . بود دعا آنھا انتظار. داردن وجود ]مواد[ سود ھیچ. می آیندهللا  خاطر بھ ،هللا برای آنھاببینند. 
 :بود آنھا انتظار این. نشوند منحرف راست راه از و بمانند راست راه در شان فرزندانبراینکھ  دخواستن
  .نپرسید لطف یک برای فقط آنھا. نھ پرسیدن پول برای آنھا. دعا

 
دارد.  نگھ امن محمد امت کودکان کھ و بمانیم باقی مسیر این در کھ کند عطا ما ھمھ بھ خداوند

 ھا ما و ھستند ]انگلستان در[ آنھا کھ نکنید فکر بنابراینخیلی ھستند اما در اینجا ھمان است. شیطان ھا 
 .باش مراقب. )نکن اطاعتنفس خود را پیروی نکن (. ھستیم خطر بی اینجا در



 
 
 
 
 
 
 

 نشان را زیبا راه بھ آنھا .دنبمان باقی درست مسیر در آنھا کھ طوری بھ کودکان از باشید مراقب
پس  کھ است مھم موضو یک این. بده نشان ،بیش از بیش را، زیبا آنھا بھ .دهبھ آنھا راه بد را نشان نھ . بده

. نیاز دارد اول نشان بدھد مادرآن را . یاد می گیریم خانواده در بنابرین آن را اول. آید می خانواده آن از
 .شود می سبز شخود نوبھ بھ قطعا آن ،است داخل در دانھ کھ زمانی تا آرامی، بھ سپس

 
 شر از ما ھمھ انشاءهللا. دبدھ اشتھا و سالمت بھ ما ھا خداوند انشاءهللا. کند محافظت را ما خداوند

 .باشیم خوب مردم باھر جا ھای کھ برویم  انشاءهللا. بشویم محافظت شیطان
 

 .التوفیقو من هللا 
 الفاتحھ

 
 
 حضرت شیخ محمت عادل

لُجمادی ٢٢  فجر أكبابا، درگاه ،١۴٣٨ االَوَّ


