
 
 
 
 
 
 
 

 نعمت های هللا خواهش کنید 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. بسم هللا الرحمن الرحيم

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

 رسول هللا، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد يا مشايخنا،مدد يا 

 .شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، شيخ محمد ناظم الحقاني، دستور

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

يد هيچ چيزی دور است. همه چيز در راه نزديک است." فکر نکناين يعنی " "،کل آت قريب"

 اتفاق قطعاو آن  ميگذرند سريعبرسد که دور است، روز ها  نظرنزديک است. مهم نيست تا چه حد به 

افتد. قول هللا حق است. اين دنيا هم يک پايان دارد. مردم و همه چيز ها يک پايان دارند. هللا عز و  خواهد

 باقی دنيا در همان چيز هيچه به همه آخر ميرسد. است، همينطور ک داده يک زمان چيز ها همه برایجل 

 هميشه ماند. همه چيز ها عوض می شن، بجز هللا. همه چيز ها فانی است. تنها در آخرت برای نمی

  ،انشاءهللا ،باقی ميمانيم.

 

عذاب های دنيا را تحمل کنيد با گفتند، "اين ها هم  و بايد رنجاينطوری است قول هللا. بنابرين، 

بايد از هللا بخواهيم که ما را زيره امتحان نه گذارد با گفتن، "آن اينطوری راحتی پيدا می کنيد. ميگذارد،" 

 من اوقات مردم به خودش بيش از حد اعتماد می کند و می گويد، " گاهی چه هللا می خواهد اتفاق ميافتد."

خواهد هللا از نعمت هايش بدهد، نه، مشايخ می گويند، "صبر دارد.  به نياز انجام بدهم." اين را آن توانم می

 و  امتحان ندهد." 

 

 چيز می داند، يگانه سخت و اون يکی کمی آسانتر، با توجه به دو بين انتخابهنگامی که بهش 

آسان ترين را انتخاب می کرد، اينطوری هم  (ص) ، حضرت پيامبر مان(ره) عايشه حضرت ما مادر

خودتان،  به نگويند، با اعتماد آيد. هرگز که از هللا می آنچه قبول کنيم بايد آسانتر بود برای آمت. بنابراين،

چونکه قادر نمی شويند که . بياورم دست به پاداش بيشتر توانم می من که طوری "که آن سخت تر باشد به

، حتی يک کمی براتون باقی نمی ماند، زمان آن کنيد، و هيچ کاری انجام نمی دهيد. دربتوانيد آن را تحمل 

 و قادر برای چيزی گرفتند نمی شويد. 

 

 همه به خداوندانشاءهللا عليه هللا خوب نيست. نياز داريم رحمت هللا را خواهش کنيم.  شورشی بر

که مهم است، نعمت های هللا را خواهش کردن،  تواناست. آنچه چيز همه . هللا بربدهدآسانی اش از ها  ما

 ما ندهد باری که قادر به تحمل نه باشيم.  به خداوند که انشاءهللا. باشد

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه



 

 

 

 

 

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ ذيقعده ۲۲


