
 
 
 
 
 
 
 

 نده دست از را ات زندگی

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

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

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

 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

 

 

 بيهوده را خود روز مردم اکثر. ميرند نمی هرگز کنند می فکر مردم. است موقت دنيای اين

 دست از شان زندگی از های سال انقدر که پشيمانند آنها. شوند می پشيمان اوقات گاهی و کنند می خرج

 ."اش زندگی از های سال انقدر داد دست از او. رفتيم ها سال در مرد آن از پس ما: "اند نده

 

 آوردن دست به برای را مرد يک شما اگر. نيستند هللا راه در که آنهای اند داده دست از زندگی

. رسيدی پايان به شما و گذراندی را خود زندگی که ميبينيد و کنيد می نگاه شما برويد، دنيوی چيزهای

 بگذرند سال ۲۵ ـ ۲۰ اگر حتی و مرشد، يک داريد،" بَْيعَة" شيخ يک با شما اگر اما. باختيد شما سپس

 را هللا ذکر شما بوديد، داشته ياد در را هللا شما اگر. نگذشت بيهوده شما زندگی کنيد، توجه هيچ که بدون

 که کنيد شکر را هللا بايد شما. خواهد می هللا که همونجور به کرديد می زندگی شما و داديد، می  انجام

 .کرديد زندگی چنين

 

 گويد، می و کنيد می نگاه عکس يک در شما حاضر حال در. بود نه گذشته در عکس هيچ

 نيستيد، اشتباه راه يک در شما حال، هر به." است شده گرفته پيش سال ۲۰ را عکس اين هللا، سبحان"

 خاکستری را خود ريش  و را خود موهای شما. کنيد شکر را هللا بايد شما و هستيد، خوب راه در شما

 بايد شما." پشيمانی برای نا هستيم راه يک در ما هللا، از تشکر" بگويد، بايد شما. راه اين در کرديد

 ."نکند منحرف راه اين از را ما هللا. است زيبا راه يک اين. بوديم سال خيلی راه اين در" بگويد،

 

 که مردم خصوص به کند، فريب لحظه هر در را مردم تواند می شيطان. بخير عاقبتان انشآهلل

 و دعا آنها که زمانی در نيست، وصل مرشد يک يا شيخ يک به که فرد يک. نيستند وصل حال در

 هنگامی .شدند تبديل ديگری کس به و کردند ترک را چيز همه آنها که ميبينيد شما دادند می انجام التماس

 دوباره، هنوز .هستيم بيشتر امنيتی  يک در. هستيد امنيت در هللا از شکر هستيد، وصل شيخ يک به که

 را آنها شان شيخ هللا اجازه با کند، فريب را آنها شيطان اگر حتی. کند فريب را مردم تواند می شيطان

 شيطان که افرادی البته، اما. باشد خود های نفس آخرين در اگر حتی رسد می آنها به او .کند نمی ترک

 .شوند می پشيمان کردن، پيروی را

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 با شما اگر خصوص به کنيد، يکی آن از و کنيد يکی اين از پيروی اگر شود نمی بخير عاقبتان

 می پشيمان شما و خواهيد می چه آن شود نمی عاقبتان. دنيوی چيزهای آوردن دست به برای هستيد کسی

 است چيزی اين. باشد راه اين در بتواند دنيا همه انشاءهللا. بدهيند ادامه ها راه اين کند اعطا هللا که. شويد

 يک در. گذرد می ناگهانی طور به زندگی اين که است روشن چيزی اين. بينند می و دانند می همه که

 .هللا بر پناه. بود ديروز آن کنم می فکر و و کنيد می نگاه پيش سال ۲۰ از عکس

 

 راه در شما که هللا به شکر. افتاد اتفاق آن و افتاد اتفاق اين شدين، مسن که کنين نه فکر پشيمانی

 در خطا ميبينيد، خالی گرفتيد که راه و را خود زندگی شما اگر. دانين می را اين خودتان. هستيد درست

 .کن نگاه ديگران عيب دنبال و کن نگاه خودت به. است خودت

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۶ الِحّجهذی ۲۰


