
 
 
 
 
 
 
 

 باز می گرددل خود صبه اهر چیز  

 

 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

 

 

 ُكلٌّ يَْرِجُع إِلَى أَْصِله.

 انتها در و است شده خلق خاکفرزندان آدم از ." باز می گرددل خود صبه اهر چيز  " :گفتند آنها

 .رددبرميگ خاک به دوباره. گيرد می قرار قبر در ميرد، می که وقتی بدن اين. برميگردد خاک به دوباره

 

 بر خاک به دوباره کنيد، مراقبت خود از چقدر و بدهيد  غذا بدن اين ( بهشما) چقدر نيست مهم

 قبمرا فقط که ه ايمنشد خلق (ما) اما دارند، خود از مراقبت به نياز مردم البته .ندارد ارزش بدن. گردد می

 و هستند خود های خانواده مراقب کنند، می مراقبت خود از پس مردم. کنيم خدمت آن به و باشيم (ما) بدن

می  معرفی (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبرو  (هلالج لجهللا جل جالله ) به را آنها. دهند می آموزش را خوبی آنهابه 

 برای آخرت است. یاصل بلکهدادند برای اين دنيا نيست،  غذافقط . آنهاست وظيفه اينکنند. 

 

 هب. دبر ميگردنجا  همان به دوباره آيند، می بيرون بد جای از اگر مردم: است انسان طبيعت اين

 (. زدواجاو  دوستی)مثل  باشد چه هر به توجه با دارند خوب افراد کردن پيدا به نياز آنها که است دليل همين

 می عداب فرد ،خوب است می رسد که نظری به شخص طبيعت اگر حتی چونکه. باشند ، با اوهم با بايد آنها

. ردندگ می باز آن به مردم نيستند، خوب (لصا) ها ريشه اگر. دبر بگرد لصادوباره به  و شود فاسد تواند

 "شود؟ می اينطور دارد چرا: "ميگويند و ميشوند زده تعجب مردم سپس

 

 بد اآنها ب که نيست الزم. باشند خوب افراد با زندگی اين در توانند می مردم گفتيم، که همانطور

، هنندسرگرم کبا خوب ها بودن  پيدا نمی کند آسان است با خوب ها بودند، اما نفس .)رفتار کنند( ها باشند

 کنند می پيدا را کسانی آنها دليل همين بهخودش نمی بيند.  ذهنبرای خودش و برای  سازگارآن را . يا زيبا

 .شوند می پشيمان آن از پس وهستند،  سازگار خودشان با نفس که کسانی نيستند، خوب که

 

. بازگردد خود (لصا) های ريشه به محمد که آمت. دهد قرار با خوب ها را ماهمه  خداوندانشاءهللا 

 ،ستندبد ها ه با بيشتر و بيشتر مردم حال، اين با .هستند زيبا ما اجداد هستند؛ زيبا آن (لصا) های ريشه

 .دارد نگه )نجات( امن جا در را ما هللا همه. است شيطان و شر از پر جا همه در

 



 

 

 

 

 

 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۹ لربع او ۲۸


