
 
 
 
 
 
 
 

 مرشد یک از پیروی

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

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

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 فرد  نفع به هم آن. است فايده از پر مرشد يک از و شيخ، يک ،(صوفی) طريقت يک از پيروی

 می ها کتاب از مردم از برخی که زمانی حاضر حال در. هست مردم هم و کشور هم جامعه، نفع به هم

 می قضاوت قرآن از مستقيم طور به را آنها اما ها کتاب از نه شوند، می تشکيل ايده ها ميليون خوانند،

 خواهند سعی آنها و گفتند برای داره چيز يک کس هر. کنند اعمال مردم بر را آنها کنند می سعی و کنند

 .باشد تواند نمی آن: آنها اجرای برای کرد

 

 بايد چه که دادن توضيح و اند، داده نشان قضاوت سادگی به آن شيوخ و دانشمندان که خاطر به

 توجه به که چه آن گفتن با دهيد می انجام خوب داری کنيد می فکر شما. است شده انجام آن و دهند انجام

 .ميرسانيد آسيب ديگران به هم خود به هم شما حقيقت، در. هست خودت سر

 

 بتوانيد شما که نيستند مسائل آنها اما زيبايی، به را چيز همه گويد می قرآن است، درست اين

. اند داده توضيح و اند کرده بررسی نظر نقطه بهترين به را مسائل اين امامان و فقها، علما،. کنيد درک

 .نيست خوب آن و ميرسانيد آسيبی شما بدهيد، خود توجه به نظر و برويد جلو شما اگر

 

 مردم به  جور يک" .گويد می او!" باشند داشته دوست که بدهيند نشان مردم به  جور يک"

 و باشند داشته دوست را دين که بداهيد انجام جور يک. گويد می او!" باشند داشته دوست که بدهيند نشان

 آسان شما برای ميتواند آن و بدهيد، نشان آسان را چيز يک کنيد تالش ميتوانيد شما .بدهيند نشان ساده

 اصلن نوشتن و خواندن هنوز که بدهيد نشان رياضيات کودک يک به شما اگر. ديگران برای نه  اما باشد

 توانيد نمی آنها برای ديگری چيز هيچ. کند می فرار او و کنند نمی درک هيچی آنها داند، نمی چيز هيچ

 بدهيد انجام را آن دايرد نياز شما. بدهيد انجام خواهيد می که های آثار در بدهيد نشان آسانی. بدهيد انجام

 فکر به توجه با نه اند، گفته دانشمندان چه آن و مذاهب، مکاتب امامان شريعت، امامان به توجه با

 .قرآن از تنها کنيد قضاوت توانيد می شما .خودت

 

 حال در. داشت وجود ديکتاتور يک تنها قبالا . است همين خاطر به بينيم می ما که وضعيتی

 است، بهتر کدام. کنند می عمل خود سر به توجه با همه. دارند وجود ديکتاتور هزار صد يک حاضر

  چه و خواهد می چه دانيد می شما. کنيد می مديريت يکی با تنها شما حداقل هزار؟ يکصد يا يک تنها



 

 

 

 

 

 

 

 توجه با که بگويد و خودش فکر به توجه با کسی هر اگر کنند می سقوط اطراف محيط اما. دهد می انجام

 را راهنمايی يک شما اگر. کنيد توجه اين به.  بدهد انجام خوب تواند می دارد خودش سر در چه آن به

 .بدهيد انجام بهتر راه يک در را چيز همه بدهد نشان شما به تواند می او کنيد، می پيروی

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۶ الِحّجهذی ۱


