
 
 
 
 
 
 
 

 باشید صادقانبا 
 

	

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

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

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

 
 

 :فرماید می شکوھمند و متعال خداوند

اِدقِینَ یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوْا اتَّقُوْا ّهللاَ َوُكونُوْا َمَع   الصَّ
 صادقانفرمان) هللا بپرھیزید، و با  تای کسانی کھ ایمان آورده اید! از (مخالف: "گوید می او

دق صا. معنای او می گوید "ھا باشید واقعی از ،خوب ھا باشید از) "١١٩التوبھ: سوره( !باشید
 .ندارند اشتباه و نمی گویند دروغ کھاینجا افرادی ھستند 

 
. است اعتماد قابل ھم و پاک ھم کھ شخصی یعنی صدیق. نیست قبول قابل ویژگی یک گفتن دروغ

 برای آنھا .کنند اعتماد دنیوی چیزھای در توانندب کھ ھستند کسانی لدنبا مردم زندگی، این در کھ حالی در
 حالی در. دھد می انجام باھوش شخص کھ است چیزی این. می کنند کامل یک دنیا احتیاج دنیوی جستجوی

 او و کنند پیروی) باشدپذیرفتنی  آنھا برای( سازد می انقلبش با کھ کسی خواھند می آنھا آخرت، برای کھ
 .ببینند صادق عنوان بھ را

  
انجام بدھند کار ھای کھ با  خواھند میگمراه می کنند و  کار این در را مردم از بعضی شیطان

گمراه می شوند. این بدتر است. ممکن است مردم صادق  شخصند. مردم در دنبال نیست متناسباسالم 
 اما بدھند دست از را خود پول و ثروت توانند می آنھادنیوی رفتند.  لدنیوی را از دست بدھند چونکھ دنبا

آخرت خود  آن از بعد و بروید آخرت برای کسیدنبال  بھ کھ نیست عاقالنھ حال، این با. است ثابت ایمان
 .این باشیم مراقبت باید. دھیدب دست از را

 
دارند آنچھ هللا دستور می دھد انجام می دھند و یا دارند برعکس آن را انجام می دھند  افراد این آیا

بدود بھ ھر جای کھ شر براینکھ مردم را جذب کنند؟ چونکھ نفس مردم شر را دوست دارد و می خواھد 
 را آن بگذاریدوجود دارد. نیاز داریم دنبال نفس مان نھ رویم، اما نفس مان نیاز دارد دنبال مان برود. 

تبدیل بدھیم. زیرا کسانی  حیوانو بھ انسان تبدیلش کنیم، نھ انسان را بھ یک  دھیم )آموزشتمرین ( تربیت، 
 می کنند. چونکھ باید نفس خود را  رفتار با ھا شان آخرت در حیواناتکھ نفس خود را پیروی کنند، مثل 



 
 
 
 
 
 
 
نفس تان می شوید و او را  سواری حیوانات بھ تبدیل. اگر نفس روی خودتان سور بشود، کنید یارسو

 پیروی می کنید. 
 
ھر جای کھ نفس  بھ بروند خواھند می آنھا. نیست آسان این. کنند نمی درک را این مردم اینجا، در

 در ھمھ کھ گوید می هللا عز و جل. کنیم مراقبت موضوع این در باید بنابراین،خودشان دوست دارد برود. 
 میان در و) دوست دارد باشید، �کھ هللا جل جاللھ ( افراد با باشید، صادقان باان باشیم. صادق با ھا معنی
 .دھدب قرار آنھا میان در را ما خداوند کھ باشد. باشید دارد دوست )�( مان حضرت پیامبر مردم

 
 .و من هللا التوفیق

 الفاتحھ
 

 
 حضرت شیخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،١۴٣٨ لشّوا ١٩


