
 
 
 
 
 
 
 

 کند می رشد قلب در که شود می برگ یک مثل ایمان

 

 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 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

 

 

 مثل ايمان براينکه. شود می قلب در برگ يک مثل ايمان. داده قلب يک کس هر به ّجل و ّعز هللا

 انجام را کار اين اگر. هستند نياز مورد هللا دستورات از اطاعت و مداوم طور به عبادت بشود، برگ يک

 .شود می روشن( نور با) قلب و شود می قوی ايمان بدهيم،

 

 ترک را ايمان ديگران برخی. کنند می رشد آبياری با را آن برخی. دارد وجود همه در ايمان

 هيچ که چيزی به شود می تبديل آن و گذرند، می خشک کامل جای يک در را ايمان بذر و کنند می

  قلب" خوانديم، می ما( ص) پيامبر حظرت از حديث ديروز. ماند می باقی اونطوری و کنند، نمی استفاده

 شود، می روشن به تبديل آن بروند آنها اگر. هستند آن جلوی ابرها که زمانی است تاريک. است ماه مثل

 ."شود می نور به تبديل آن

 

 اما. شوند می آسان چيزها همه. باشد قلبشان در نور اگر ندارد نياز ديگری چيز هيچ مردم

 برای نه او. شوند پيدا مرد آن در توان می شر انواع همه است، سيا و تاريک قلب يک آن که زمانی

 هيچ برای او خورد، نمی بدرد هيچ خودش برای او اگر. خورد نمی بدرد هيچ ديگران برای نه خودش

 .شود می بد همه برای شخص آن. خورد نمی بدرد کسی

 

 افزايش انشاءهللا عبادت با قلب در را ايمان بدهيد اجازه. است نور و زيبايی، است، خوبی ايمان

د   اللّ  إِال إِِله ال أن   أشهد  ) شهادتين که هنگامی شود می برگ مثل ايمان. کنيم دًا أن   وأشه  م  ح  سوله   ع بد ه م  ( ور 

 کنند، نمی اعالم را شهادتين آنها که زمانی اما دارند، ايمان همه گفتيم، که همانطور. کنيم می اعالم را

 با شود می نورانی و برگ يک ايمن. خورد نمی بدرد هيچ آن و شود می خشک ماند، می اينطوری

 .است هللا خواست عبادات، و شهادتين اعالم

 

 .هللا التوفيقو من 

 الفاتحه

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

ّرم ۱۵ ح   فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ م 


