
 
 
 
 
 
 
 

 هللا برای بدو

 

 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،

 .الداغستاني، شيخ محمد ناظم الحقاني، دستورشيخ عبدهللا الفائز 

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

ل و عز   هللا  بنابراين ."اولياء دنبال برو .دنای اين در خود روزی و رزق دنبالبرو  "گويد، می خ 

 خوبی برای کنيد، نگاه بپرسيد، .رسند می بيشتر که درخواست برای بيشتری تالش بايد انتظار، جای به

 .نيست جوب چيزی هيچ در تنبلی معنی .کند می اشاره اين به را آن .کنيد نگاه بهترين برای و کنيد، نگاه

 

ت، تالش،  او .دهد می کنند می کار که کسانی به هللا .است نياز مورد اسالم در سخت کار و هم 

 .توقف بدون کند می کار آن مورچه، مثال، .هست زمينه اين در نيز ها نمونه از بسياری .گذارد نمی کمی

ل عز   هللا  کريم قرآن در حتی نامش .کند می  کار و کند، می کار کند، می کار .دهد می نشان مردم به وج 

 در آورد می ذکر به کريم قرآن در که همه .شود می وارد بهشت در هم آن واقع، در .است شده ذکر

 بهشت در حيوانات از زوج يک هللا .دهيد می قرار بهشت  در را زنبور همچنين هللا .روند می بهشت

ت آنها .هستند آنها ميان در زنبور و مورچه .دهد می قرار  مفيد و کرا کار سخت آنها .اند داده نشان هم 

ل و عز   هللا توسط به چيزها بعضی در که اند داده نشان آنها .هستند حشرات  ياد درس آنها از مردم تا ج 

 .بگيرند

 

 کار برای اما کشيدن دراز برای نه کرد خلق را ما همه هللا .است کوتاه حال هر به دنيوی زندگی

 .باشد هللا برای را خود شلوغ دوروبر در دهيد اجازه .دليل بی شلوغی نه اما .شلوغی  دوروبر و کردند

 .دهد می پداش را خود ني ت به توجه با هللا .باشد اينطوری هم را خود ني ت دهيد اجازه

 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۶ األول ربيع ۳  


