
 
 
 
 
 
 
 

 افندیاکسر  ناظمحاجی  

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 .است فرستاده برای امتحان دنيا اين به را انسان شکوهمند و متعال خداوند

َعَماًل ِليَْبلَُوُكْم أَيُُّكْم أَْحَسُن   

(. ۲)سوره الملک: "كنيد مى عمل زيباتر شما از يك كدام كه بيازمايد را شما تا، "گويد می او

 او. کردخلق  را مرگ و حيات (هلالج لج)هللا  . "است عمل در زيباتر شما از کداميک که شما به امتحان برای"

 تا اشيمب خوب دنيا اين در الزم است. است بد کی و است خوب کی امتحان کند تا فرستاد دنيا اين به را ما

 .کنند صحبت خوب ما از پس انسانها

 

ً  او آوريم، می خاطر به را ناظم افندی که وقت هر   عنوان به .بودرئوف  و مهربانانسان  واقعا

 ستا انسان های از يکی هللا او خواستاربا  رفت. به هللا توّکلدنيا با  اين از او خانواده، و دين انسان يک

 می هللا آنچه ؟ميکنی کار چه حاال. محبت به او داده است انسانها قلب به  (هلالج لج)هللا . دارد دوست هللا را که

 است، کرده پيدا دسترسی زيبا مقام يک به او و بود زيبا بيماری اين دليل به او حالت .افتد می اتفاق گويد

 .رسيد (ق) افندی شيخموالنا  حضوربه  انشاءهللا نيز

 

 اجازه. ندداشته باش سبک زندگی چنين بتوانند انسانها و کند هر کس نصيب هللا اين را ،بنابراين

" وبخ انسان يک" عنوان به از شما انسانها و باشد داشته وجود سردرگمی وآشفتگی  حالت يک که ندهيد

 ریبسیا. باشد این طوری نه ".دارم حاکمدرام، من  را حقم من" بگویند توانند نه دیگران. کنند صحبت

 احمق مه انسانها این. به دست بیاورند سکه دو توانندب براینکه کنند، می نقض را دیگران حق انسانها از

 الزم است دقت کنیم.. ندارند دوست دیگر را انسان های که هستند انسانی نوع آنها. هستند دروغگو هم

 

 شما. برای اين انسان فايده ندارد وست ا حرام پول اين چونکه ؟منامي می احمق را آنها ما چرا

  اين. شد خواهيد نقض آخرت درخراب می کنيد، و حق های ديگران را  فايده بی مسائل برای را خود

 سوال ديگر بندگان حق های مورد در محقق اما ،عفو می کند را خودش حق های هللا. است خطرناک نيز

  .کرد خواهد

 



 

 

 

 

 

 

 كفى بالموت واعظاً یا عمر
 

 حضرتبه  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر" است، يا عمر! برايت نصيحت انعنو به کافی  مرگ"

 از و کند محافظتما را  خداونداست. انشاءهللا  هر کسبرای  عينی. اين امر گفت( عنه هللا رضي) عمر

 .منحرف نکند راست راه

 

 .و من هللا التوفيق

 .الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۸ هحجذي ۱۶


