
 
 
 
 
 
 
 

 فرزندان آدم هرگز از این دنیا کافی ندارد 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 واآلخرين،الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين 

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

موالنا شيخ )ق( زيارت کرديم، با آنها جم شاديم و نصيحت داديم )شيخ محمت از يک  اخوانبه 

 آنها هک خوشحاليم. به هللا شکر خوشحاليم، همه (.گشتبر سريالنکا و سنگاپور مالزی، اندونزی،سفر به 

 ره است.دنيا اين طوری . است دنيا وضعيت اين. شکر را خدا بدهيم، سالم آنها به توانستيم و ديديم را

آدم و عليه  از را ما همه شکوهمند و متعال خداوند. دارد قرار وضعيت همان در بشريت برويد که جای

 و رنگ اگر حتی ندارد، وجود فرق هيچ هستند، يکسان مردم کرده است. برابر چندسالم و مادرم هوا 

. تاس دنبال دنيا مردمبيشتر  ،آخر زمان در حاضر حال در. دنبال دنيا هستند همه: باشد متفاوت آنها نسل

 .هستند طوری اين مردم اکثر

 

 به رسيدن برای کافی اندازه به آنها. ندارند کافی هرگز از آن ،روند می دنيادنبال  به مردم وقتی

 ند،هست( تسکین، آرامش)آرام سازی  دنبال به و هستند شادی دنبال به آنها. يابند نمی دست واقعی شادی

 ایدله به خداوند. مانع است )فرق دارد( حق راه  مردموضعيت  حال، اين با. کنند پيداآن را  توانند نمی اما

 دنيا خلق نکرده است." اين برایرا  ما هللا عز و جل" گويند، می آنها. عطا می کند خوشبختی و شادی آنها

مت چونکه دنيا را برای خد بوديم اگر )ما را( برای اين دنيا خلق کرده بود، و هيچ فايده نداشته بود غمگين

 .به مردم خلق کرد

  

 يا()دن برای ما نکهبراي نه کند، خدمت( اين دنيا را بهمان داد براينکه برای مان هلالج لجهللا جل جالله )

 کرد واهدخ خدمت (شما به) دنيا باشيد، هللا بنده اگر هللا بودن. بنده ،خداست به خدمت ما وظيفه. کنيم خدمت

 دنخواه استفاده آن از هرگز باشيد، آن بنده و کرديد خدمت دنيا به اگر نه، اگر. بود خواهد (شما) بنده و

هللا عز و هل به مردم راه را . برويد دنيا انتهایآن يکی  به (شما) اگر حتی ،است مردم طبيعت اين. داد

 نشان می دهد، اما مردم دقيقا راه برعکس )مخالف( می روند.

 

 يکی ".کنيم انتخابات خواهيم می ما " ،گويند می آنها. است يکسان جا همه در و کنيدمی  نگاه

ما( )ش .زياد نکناميد خود را انقدر . شد خواهد درست شما رای با دنيا کنيد می فکر شما ".آمد خواهد بهتر

 حتی .بود خواهد خوبی جای (شما) براینيست،  ()محکم، استوار در راه هللا می رويد و حتی اگر دنيا ثبت

. هللا ،ادني خالق با اما نيستيد، چونکه با اين دنيا. نه خواهد داد اهميتی ا(مبرای )ش ،رفت آب زير دنيا اگر

  .ماست سفرهای تمام از ای خالصه اين



 

 

 

 

 

 

 

 هللا مسير در آنها که گويند می آنها. هستند اندک بسيار ،هللا راه در هستند، راه اين در که افرادی

 هب. اند هشد گم دنيا در و اند کرده فراموش را خدا راه مسلمانان از بسياری که بينيد می شما اما هستند،

  .ددادن نشان مردمرا به  درست مسير برایاست  راهی طريقت راه اين که است دليل همين

 

 بتداا در. رويم می نيز آموزش و تمرين برای رويم، می دنيا هتعرفآن يکی  انتهای به که هنگامی

 ار خودتان بدون کنيد درست را ديگران چگونه. کنيم نمی توجه ديگری کس هيچ به و نفس خودمان به

 حضرت پيامبر اولياء و ،شيخ موالنا افتخار خطر به را آن توانيم میانشاءهللا همه با هم،  ؟کردن اصالح

 .دهيد می )تمرين( آموزش آرامی به را خودنفس  گذاريد، می احترام آنها به وقتی. کنيم درست (ملسو هيلع هللا ىلص) مان

 ۱خودشان )نفس( را  حتیاست اگر  مردم برای کافی اندازه به اين. باشد ٪ ۱۰۰ تواند نمی کس هيچ البته

  درست کنند. ٪

 

 .التوفيقو من هللا 

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۹ سفر ۲۰


