
 
 
 
 
 
 
 

 باشید واقعی دوستانبا  

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 :فرمود (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر

 المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يَُخاِلل

گفت. يا يعنی که ميرود آنجای که او  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر"، است "فرد زير دين دوستش

 مخالف هک کسانی با يا هللا با (شما) آيا. هستند کسی چه با که باشند مراقب بايد مردم دليل همين بهميرود. 

 ؟، هستيدهستند هللا

 

 بايد (ام) بنابراين،. آمدند آخرت برای بلکه دنيا نيامدند اين برای انسانها: باشيم مراقب بايد (ما)

 يک ام وقتیبراينکه  داريم خوبی دوستان کهشويم  مطمئن بايد (ما). داريم خوبی دوست که شويم مطمئن

 تدوس. دهيم می انجام هم با را کار اين )ما( ،کنند عمل خوب آنها اگربدهند، و  هشدار ما به کنيم می اشتباه

 آن با گام يک حتی يکی، آن با رفتن راه حتی. آخرت در هم و دنيا اين در هم است، مضر جا همه در بد

 دقيقه يک دررا  دارد، شمان یسود وقتیکه سودی وجود دارد، و  وقتیضرر است. او با شما است 

 .ميفروشد

 

ا بباشيد.  انصادقان هستند. از صادق عاشق (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبرو  دشکوهمن و متعال خداوند

 بايد افراد ناي. رسانند می آسيب شما کشوربه  و خانواده به شما، بهنيستند نباشيد، زيرا  انصادقکسانی که 

 به را شما کنند می سعی آنها اگرخوب می شدند. اگر نه،  هشداراگر تنها آنها بعد از  .شوند داده هشدار

بينيد نياز نيست بنياز نيست اين کار را انجام بدهيد.  :خطر. شويد دور آنها از سمنحرف کنند، پ شيوه همان

آن را خاموش کنيد، پس خوب است. اگر نه، اگر  اگر ميتوانيد ند.اسوزمی  آتش. ميسوزند مآتشاگر آن 

  .باش (مراقب) مواظبنميتوانيد اين را خاموش کنيد. 

 

. . پناه بر هللادليز بخار)شما را( نجات دهد اگر پات  نميتواند کس هيچنيست.  دار خنده چيز هيچ

انشاءهللا . يمشو خورده فريب آنها توسط که ندهيم اجازه. دکن محافظت بد هایانسان هللا ما را از شر 

بدی را  خوبی را ببينيم و که بتوانيم کند، عطا را کل عقل ما به هللا .نخورندبا خوست هللا فريب  مسلمانان

 و با خوب ها باقی بمانيم. ببينيم. انشاءهللا بتوانيم از بد ها دور شويم 



 

 

 

 

 

 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۸ رجب ۲۲


