
 
 
 
 
 
 
 

 نه یافتید غفلتدر  

 

 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

 

 

در  ظهلح هر در تواند می فردباشد زيرا  ب. يک مسلمان بايد مراقنه يافتيد غفلتدر که  گويد می

 اهدخو هدر بيهوده زمان نگيرد، قرار خطر در فرد اگر حتی. باشد خطر در و شود گمراهبيافتد و  غفلت

 .رفت

 

 بعد و گرفتيم اشتباه( چرخپرت شد. يک دوری ) مان حواس برگشتيم، گذشته شب که هنگامی 

 همانطور. اين طوری رسيديم و رفتيم اطراف يکم در (ما) ،غفلت خاطر به .ميرويم کجا به شديم متوجه

. شوند می (نابود، ورشکست) خراب کامال آنها اوقات گاهی افتند، می غفلتدر  مردم که هنگامی گفتيم، که

ز ا را خودايمان باعث می شود مردم  ورشکست اين  .می افتندپرتگاه  از و شوند می گمراه مسير از آنها

ل قبو را آن بعدمنحرف شوند و  غفلت خاطربه  ديگری راه به اگر. ميافتند بد راههای به و دست بدهند

 .از دست می دهند بيهوده را خود وقت و شوند می ناراحترنج می برند، خيلی  گردند، بر عقب به و کنند

 که افرادی پس. کنند می صرف را - دارايی )ملک( شان بلکه ،شان زندگی نه - خود پول و وقت آنها

 ،ندبرميگرداناطراف دوباره به راه  (دنگشت بی هدف) دول گشتناز  بعد وانجام می دهند  فايده بی چيزهای

 نخواهند چيز هيچ برای و شد خواهند محروم فضايل از آنها. شد خواهند محروم زيادی های پاداش از

 .رفت

 

 بايد و بگيرد درس چيز همه از بايد است، زنده تا زمانی که باشد مراقب بايد هميشه فرد بنابراين،

 و نندک نگاه اند رسيده که جای به وکنند  نگاه روند می که جای به بايد مردم. کند نگاه دقت با را چيز همه

 محکم راه يک (شما) راه. بمانند )محکم( ثابت مسير در و (باشند آگاه) بدانند هستند جايی که ارزش

 اين اآي که کنم می تعجب من" ،نکنيدفکر  .. از اين منحرف نشويداست درست مسير اين. است (استوار)

 و در راه (هلالج لجهللا جل جالله ) زيبای راه در. منحرف شويد راه از و بيافتيد غفلتدر  و" ؟است يا بد خوب

 .نه يافتيد غفلتنشويد. در راه منحرف  اين از. هستيد (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبری( نوران)پرنور

 

 محافظترا (  ما) هللا. دارد می نگه امن غفلت)ما را( از  خداوندااست، انشاءهللا  )موضو( اين همه

ا ( ر ما) هللا روی فرد بيافتد. ثانيه يک يا لحظه يک در تواند می چيزی هر گفتيم، که همانطور د.کن

 د.کن محافظت

 



 

 

 

 

 

 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۹ االّولربيع ۲۱


