
 
 
 
 
 
 
 

 برادری از یک مسلمان با یک مسلمان 

 

 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

 

 

است، يک موضوع است که حضرت پيامبر  بزرگ يک موضوع دوباره وجود دارد، يک فضيلت

فرصتی  يک که صورتی ستايش کرد. يک مسلمان بايد سعی کند مراقب کار های مسلمانان باشد. در (ص)

کمک کند، آن بايد اين کار را انجام بدهد )برای هللا(  معنوی يا مادی تواند می مسلمان يک که اگر است،

  او را هم کمک کند.  هللابه طوری که 

 

نيست، چونکه هنگامی که يک حديث است بايد بدون  من ذهن دقيقا در حديث اين عربی نسخه

 به کمک حال در مسلمان، يک فرد، يک که زمانی تا :است حديث اين معنای اما. حذفيات آن را بگويم

خودش است، هللا در بازگشت او را کمک می کند. بنابرين، اگر يک برادر کمک نياز  مسلمان برادران

کنيد. بايد کمک کنيم چونکه همانطور که خوبی  کمک توانيد می که نجاآ تا معنوی و دارد، بايد آن را مادی

 را برای خودمان انجام می دهيم، يک مسلمان بايد همانطور انجام بدهد و به يک مسلمان ديگر کمک کند. 

 

مادی نه باشد به طور معنوی کمک کنيم. کمک است  اگر روزها، حتی اين توانيم می همچنين

نه کنيد، سرکوبش نه کنيد." گفتند و شاهدت دادند اين را  شذيتا .است خوب فرد يک شخص گفتند، "اين

 کمک از بيشتر حتی اين .است "ما يک شاهد از او هستيم. يک تضمين از او هستيم،" يک کمک بزرگی

گر آنها گوش نه کنند، هللا گوش می کند و هللا اموادی است. کسی که بخواهد گوش کند، گوش می کند. 

 پاداشش را می دهد. 

 

فرصتی پيدا کرده اند. آنها مردم خوب را  متقّلبآخر زمان است، افراد  حاضرچونکه در حل 

 آنها کسانی هستند که بايد تحت فشار باشند و آنها .دننک ميقاخودشان را خاطر اينکه سرکوب می کنند به 

. هللا اين را ميبيند، و اگر افرادی است که اين را هم خودشان دادن شکست می کنند برایلم ظديگران  به

اگر نه، که هللا ياور  .کند می پيدا را خود جای ميبينند بايد بگويند: "اين درست نيست"، پس از اين عدالت

 ما باشد.

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ ذيقعده ۳


