
 
 
 
 
 
 
 

 است اصلینیاز آخرت 

 

 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

 

 

 مالقات زيبا جديد افراد و دوستان برادران، با ،(بريتانيا تور) بار اين .برگشتيم و رفتيم الحمدهلل

 هر در يدبا اما بود، طوالنی بسيار. بود اميدوار ،شکر به هللا نيز ما برای و آنها برای. برگشتيم و رديمک

 عز هللا که هنگامی اما ،ندنيست آسان سفرها نوع اين .کرد کمک ما به خداوند. کنيم تشکر هللا از شرايطی

 .شود می آسان ،کند می کمک و جل

 

 نام آخرت شيطان .است آخرت اصلی نياز. (دنيا اين به فقط نه و) هستند آخرت نيازمند نيز مردم

ررسی ب زندگی آن در و کنند می زندگی دنيا اين برای تنها که کنند می فکر مردم و کند می فراموش در را

 .دهند می دست از طرف دو هر از آنها زمان آن در و ،نيستند خوشحال هم دنيا با مردم اکثر. کنند می

 

 ياد به آنها با همچنين. کنيم يادآوری آنها بهو آخرت را  اهللا ر تا کنيم می مالقات مردم با بنابراين،

 هک باشد دهد می مان را پاداش به ما ها نيز هللا. شود می تبديل خوبی و نصيحت به آنها برای. می آوريم

 راه آنهاخواهد.  نمی را آن مداوم طور به شيطان زيرا ؛کند( استوار)  محکم راه اين در را ما خداوند

 (يجگ) غرقوسوسه ها  از توانند می هستند، تنها مردم که هنگامی. می کنند هوسوس و خواهند می را ديگری

 .دهيمب ادامه (مثل اين هللا ذکر برای جلسات) تمالقا و جلسات با بايد که است دليل همين به بشوند.

 

 نداشته حضور شيطانهمينطور، جايی وجود ندارد که در آن نيز  اينجا در و دنيا های جا همهدر 

 .باشيم  (کرذ مردم با ايستادن با) او برابر در توانيم می کنيم. رو در رويی ذکر به او با توانيم می فقط. باشد

 ههم خداوند که باشدمان را قبول کند. ( بازديد)انشاءهللا هللا نيز زيارت . کند کمک ها ما همه به خداوند

 و کند راهنمايی را فرزندان خداونداينجا و آنجا يکسان شدن. انشاءهللا های خوب تان را عطا کند.  آرزو

 آنها را در راه رست محکم نگه دارد.

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 



 

 

 

 

 

 

 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۸ ذيقعده ۱۸

 


