
 
 
 
 
 
 
 

 کردید نمی فکر موقع چیچ شما که جایی از

 

 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

 

 

 و ندارد آنها به نيازی هيچ او .بپرستند را او آنها که اين برای کرد خلق را مردم وجل عز هللا

 خلق را انسان( جالله جل) هللا خود .ندارد بشر نوع به نياز( جالله جل) هللا .ندارد آنها از درخواست هيچ

 .نمانيد عقب عبادت در پس .کرد

 

 پروردگار .وجل عز هللا گويد می"شماها، از ديگری چيز هيچ نه غذايی مواد خواهد نمی هللا"

 معاش امرار مورد در شک که کسانی .است هللا( رزق) همه معاش امرار دهنده ارائه .است هللا( رزاق)

  روزی و رزق هللا و زمان بدترين در حتی ايمان هللا به اعتماد با مردم .دارند ضعيف ايمان دارند را خود

 باشيد هللا با .ندارد نياز کسی به و است( تواناست چيز همه بر) متعال وجل عز هللا .کند می فراهم را آنها

 .کند می کمک هللا و

 

 هم اين .است آزمايش زمان اين .دارند وجود زمان اين در مشکالت البته .است زمان آخر اين

 باز نداشتيد انتظار هرگز شما که جايی از درها و است چيز همه از( مقتدر) قادر هللا .است هللا دست در

 يک در( وجهه هللا کرم) علی حضرت (.وجهه هللا کرم) افندی علی حضرت داستان مثل درست .کند می

 "کشتم، می را او من بود مرد يک فقر اگر" .برد می رنج فقر از زيادی مقدار به او .بود تنگی فشار

 .علی حضرت گفت

 

 خريدند برای بازار به رود می ما افندی علی حضرت است، هللا حکمت از فقط آن روز، يک

 ."ندارم پولی: "گفت او .بدهد را آن که زند می چانه و فروخت می شتر يک که بود کسی. چيزی

 علی حضرت ."کنيد پرداخت من به فروختی که زمانی و بگيريد را اين توانيد می شاما" گفت، فروشنده

 او از مرد .آمد ديگری مرد ديگر طرف يک از در و رفت جلوتر کمی او .گرفت را شتر( السالم عليه)

 بعدا   .بود سودآور بسيار تجارت اين ."بله: "گفت او و "حد؟ اين به را شتر فروشيد می شما" پرسيد،

 .هستم( السالم عليه) جبريل من" گفت، فروشنده و مرد آن به پرداخت برای برميگردد

 

ل عز   هللا ."است هللا طرف از شما برای درمان اين   که هنگامی .کند می باز را بزرگ درب وج 

 داريد، اعتماد هللا به

ََ  َحْيثُ  ِمنْ  َويَْرُزْقهُ   يَْحتَِسبُ  َل



 

 

 

 

 

 

 

 

 .(۳:طالق سوره" )دهد،می روزی ندارد گمان که جایی از را او و"

 

 فکر ایمان بدون مردم که دهید اجازه .است محکم ما اصلی گاه تکیه در و است، هللا به ما ایمان که هللا شکر

 باز ما همه برای خوبی درها هللا .ایمان با مردم به هللا، از تشکر شود، می باز درب .باشند نگران آنها دهید اجازه .کنند

 .ندهد کسی به نیاز به هرگز مارا و کند،

 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷صفر ۱۶


