
 
 
 
 
 
 
 

 نکنید استفاده خودتان منافع برای را دین 

 

 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

 

 

 برای را آن خودشان، های آمت و آنها اصحاب يا و پيامبران کنند، می خدمت مردم هب که افرادی

 ستار راه برای ايم آمده. "ندهد می انجام( جالله جل) هللا رضای برای فقط اما ندهد نمی انجام مادی منافع

 آخرت برای بلکه نيست دنيا برای کار. شما از خواهيم می منافع نه پول نه. "گفتند آنها" دادن، نشان را

 ."بدانيد را اين بايد. است

 

 را آنها شبيه چيزی هرگز هستند، واقعی که آنهايی دهند، می نشان( جالله جل) هللا راه که افرادی

 مي اطعام هللا براي را شما ما" گويند، می آنها افتند نه شک در مردم که اين برای واقع، در. خواهند نمی

 فکر کس هيچ که. خواهيم می هللا از را تشكر و پاداش. خواهيم نمي شما از تشكري و پاداش هيچ و، كنيم

 ."است خودمان منافع برای اين نکند

 

 برای را رست راه مردم به که باشد داشته وجود فکر هيچ نبايد. بود هميشه که آنچه است هميشه

 نبايد صادق مردم فکر. کنند کمک من به آنها است ممکن که طوری به دهيم، نمی نشان مادی منافع

 ميروند، بين از هستند درگير خود منافع با که یهاي کار صورت، اين غير در که آنجا از. باشد اينطوری

 .ندارد استفاده هيچ و است مخلوط دنيا پليدی با آن. ماند نمی لصاخ و

 

 اين اگر هستيد، مادی منافع دنبال به شما اگر. دارد نياز را اين ,داده نشان( جالله جل) هللا که راه

 هيچ دهيد، می انجام شما که چيزی. يده اکرد فراموش را هللا يعنی دهيد، می انجام هزينه يک برای را کار

 مستقيم طور به اگر اما. دارد فرق آن: باشند داشته ارتباط شما با افراد اين که است ممکن. ندارد ای استفاده

 آن. نيست هللا خاطر به کار اين پس" بدهيد، پول آن برای يداب شما و دهم می انجام را کار اين من" ،مبگوي

 :است اين به شبيه بيشتر گويد می هللا آنچه. است آوردن بدست منافع برای تنها را

 

يُن اْلَخاَلصُ  َ الد َ  أَََل ّلَِله
 



 
 
 
 
 
 

 آنها. بشود ظهور اين از تواند می" است هللا برای صادقانه دين خالص،" آيه( ۳: الزمر سوره)

 از را ما همه خداوند. خواهد می شيطان که است چيزی همون اين و کنند می منافع برای استفاده را دين

 .نکند جدا صداقت از را ما او انشاءهللا. کند محافظت اين

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ شعبان ۲۷


