
 
 
 
 
 
 
 

  نیازمند شخص   

 

 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

 

 

 و( ص) پيامبر حضرت از رضايت. کند می جذب( جالله جل) هللا رحمت مردم به کمک

 هستند کمک دريافت که افرادی. کردن کمک است خوب. آورد می دست به(  جالله جل) هللا رضايت

 نه آسيب." "اليه أحسنت من شر اتق  : "گويد می( ص) پيامبر حضرت چونکه باشند بايد مراقب همچنين

 دادی، انجام خوبی بهش شما که کسی از را خود کن حمايت. رسوند خوبی شما به که کسی به رسونيد

 .گويد می( ص) پيامبر حضرت"

 

 که کسی که کند می و شناسد، نمی را تشکر آن شناسد، نمی خوبی بد نفس .است انسان نفس اين

 کس آن است جوری چه کند نگاه همچنين بايد ميدهد که آن .بشود پشيمان بدهد انجام را خوبی خست می

 اتفاق تواند می اين .شود می ارزيابی نيت به توجه با مردم البته، .هستند مردم نوع چه گيره، می که

 و عز) هللا .نعمت از نباشد شايسته است ممکن گيرنده طرف اما دهد، می فرد يک اوقات گاهی بيفتد،

 است نياز آن به که جايی به کمک برای را آن اما کند، قبول است ممکن فرد قصد به توجه با دوباره( جل

 جای يک به را آن که" است، کردن فکر به را آنها .دهد می حال هر به مردم بنابراين، .است بهتر بسيار

 ."سزاوار را آن افراد اين. برود خوب

 

 ممکن و ندارند دوست را آن آنها دهند، می انجام خوب را آنها که دارد وجود افرادی چنين  حاال

 در ،حاال .بيشتر و خرد می سيگار او و دهيد می انجام خوب را او شما .کنند پرتاب زباله در را آن است

 عين در .کرد را خوب داده، انجام را آن خوب که فردی .است شخص آن مسئوليت تحت حاضر حال

 به نيازمند، مردم شايسته، مردم باشد، حقيقت به اما دادن، انجام خوبی برای عقب ماند می باقی حال

 فقرا و نيازمندان مردم از بسياری که است را جايی چنين حاضر حال در دنيا .تونيند می که اندازه همان

 .دارد وجود

 

 .بازگشت در برابر صد و برابر ده دهد می شما به( جالله جل) هللا دهيد، می شما که هنگامی

 هستيد، نيازمند فرد يک شما .است شده داده شما به آن که دليل به باشيد، مراقب بايد هم دريافت شخص

 يک در را شما( جالله جل) هللا و شما بر آن گناه کنيد، استفاده سوء يا و بياندازيد دور را آن شما اگر

 .داريد شکر را خدا به نياز شما و سپاسگزباشيد بايد شما .بردن بدتر موقعيت

 



 

 

 

 

 

 

 

 وهللا" گويد، می او .دارد دوست گويند می نعمت برای شکر را خدا که کسانی( جالله جل) هللا

 افزايش گويد می شکر را خدا نعمت از که کسانی(  جالله جل) هللا .است مهم بسيار اين ".الشاكرين يحب

 .گويند نمی شکر را خدا که کسانی اختيار در که چيزی کشد می طول و کند، می

 

 که طوری به .کنند نمی فکر شر جز به چيزی شيطان و نفس .است انسان در نفس آسيب اين

 .دارد نگه امن آنها شر از را ما( جالله جل) هللا که باشد .کنيند نه پيروی  را شيطان و خود نفس

 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 محمد محمت عادلحضرت شيخ 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ اآلخر ربيع ۲

 


