
 
 
 
 
 
 
 

 هللا بھترین یاور است 
	

 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ،
 .أعوذ با هللا من الشیطان الرجیم. بسم هللا الرحمن الرحیم

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سید األولین واآلخرین،
 هللا، مدد یا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا،مدد یا رسول 

 .شیخ عبدهللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، دستور
 .طریقتنا الصحبة والخیر في الجمعیة

 
 

 بھ، مردم حاضر، حال در. کنیم فراموش را این در و بگویم را این باید نھ. است یاور بھترین هللا
 این حتی بھ اما ،کرده بودن درک کامال را موضوع این باید آنھا. ھستند )تعیضحالت (و این در ،حال ھر

 این کھ زمانی کند می کمک نیز هللا. دنباش داشتھ یاد بھ را این اگر می شود آسوده مردم. فکر شان نمی آید
 .گویند می را

 
اثر  مردمبھ  تواند نمی چیز ھیچ. دنخواھ را آن هللا اگر کند کمک را بشریت تواند نمی کس ھیچ

می  پیدا صلح ،راحتی دارند احساس  آنھا. ھستند هللا سرپرستی و حفاظت تحت آنھا کھ زمانی تابگذارد 
 مرد این"دنبال کسی رفتند وجود ندارد براینکھ،  عنوان بھ چیز ھیچ. ھا از بین می روند اذیت ھمھ و ،کنند

 '."راحت می شویم ھا ما و کند کمک را می تواند ما او است، ثروتمند
 

یک نامھ ای فرستد:  بار یکبھلول،  یک مرد، یک. دنافت می اتفاق دار خنده ھای چیزاوقات  گاھی
بھ من کار  او بھ طوری کھ وارد بشوم برونئی سلطان رویای در من دھید اجازه. کن من برای هللا بھ دعا"

 مشترک حس هللا و ،بدھد تسکین خداوند کنید براینکھمی  دعا هللا درگاه بھ. است انگیز شگفت این ".بدھد
 کوه یک باالی در تواند می هللا. برسید چیزھا چنین بھ نیاز ھیچ. کند می کمک خداوند و ،(عقل سلیم) بدھد

 نمی اجازه او و است هللا کند می کمک کھ کسی. هللا دارید بھ اعتماد بھ نیاز. کند کمک صحرا وسط در یا
 هللا عز و جل است. انشاءهللا از ما بھ نزدیک و ما برای بھترین. دیباش داشتھ کسی ھیچ بھ نیاز کھ دھد

 نشویم.  محروم کمک هللا 
 
 ھترب تواند می کسی ھیچ و است یاور بھترین " هللالنٌصر ونعم المولى نعم الوٌكل، ونعم هللا حسبنا"

 بھ گوینداین را ب روز در بار صد باید مردم این و). حاشینابود بشود ( ،از بین برود فکر آن. باشد او از
 و اندوه و غم چھ ھر ،داشتھ باشند تنگی دل چھ ھر. بشوند نجات شان مشکالت و اذیت از آنھا کھ طوری

 قدرتمند مرد یک با آنھا کھ زمانی کنند کھ می فکر مردم اوقات گاھی. می روند بین از آنھا ھمھ اضطراب،
هللا عز و جل  از حفاظت بزرگترین. بشوند نجات مشکالت آن مرد از حفاظت طریق از ندتوان میھستند 
  .باشید اودر  پناه لدنبا .نکن فراموش را ایناست. 

 
 .و من هللا التوفیق



 
 
 
 
 
 
 

 الفاتحھ
 

 
 حضرت شیخ محمت عادل

لُجمادی ٢۴  فجر أكبابا، درگاه ،١۴٣٨ االَوَّ


