
 
 
 
 
 
 
 

 کمک را نیاز داریم از هللا بخواهیم 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

 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

 

 

 :الرحيمأعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. بسم هللا الرحمن 

 

ِ فَْليَتََوكَِّل اْلُمْؤِمنُونَ   َوَعلَى اّلله
 

(. هللا عز و جل می گويد: ۱۲۲:عمران آل سوره"و افراد باايمان، بايد تنها بر هللا توکل کنند!" )

ر در همه کا و کرده فراموش را هللا امروز مردم ،حاضر حال درکنيد."  کنيد، به هللا توکل اعتماد"به هللا 

در حالی که می گويد، "با هم کار کار هستند.  صاحب يا ملک می کنند. آنها دنبال صاحب نگاه را ها سابقه

 .کنيم. مردم را ميشناسم،" آنها به هللا اعتماد ندارند بلکه به کسانی که ميشناسند اعتماد می کنند

 

نفر  ۱۰۰۰ اکثرنفر، و يا در  ۵۰برای کمک است، او ميتواند يک نفر، پنج نفر،  فرد اگر حتی

ر د کمک به قادر او که هنگامی ومی کنند،  سوالو فقط از يک نفر  نفر می آيند ۱۰۰۰۰۰را کمک کند. 

. اکثر آنها افرادی هستند که نفس خود را تمرين )آموزش( ندادن و دنشو می اميد ناآن زمان نيست، آنها 

البته، اين را جلو های او انجام نمی دهند، اما آنها او با توجه به در اين زمان آنها فرد را توهين می کنند. 

 خودشان لعنت می کنند. ذهن

 

 ار همه تواند نمی کس هیچ گفتیم، که همانطور. رد و خيلی کم ميتواند انجام بدهدانسان قدرت محدود دا

 راضی کند.

  َما يَْرَضى اْلِعبَاد إَِّلَّ َربَّ اْلِعبَاد
 

 روزی و رزقاز کنيد.  (تکیه) داعتمابايد به هللا را راضی کند.  همههللا عز و جل قادر است که  فقط

. از هللا کمک می خواهيم. هر چه باشد، به هللا اعتماد می کنيد و از هللا خواهش می کنيد که هللا دبخواهيرا 

 کار است.ر انجام دادن اين بهت بدهد. او قاد

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

را کمک کند، او نمیتواند همه دنیا  نفر میلیون یک او اگر حتی، کند کمک نفر را ۱۰۰۰۰۰ انسان یک اگر حتی

 ،آید می از هللا روزی که کنند فراموش نباید ،کنند فراموش را هللا بایدنه  مردم بنابراین،. است ممکن غیر اینرا کمک کند. 

 . بخواهندباید از هللا  دندار نیاز که کمک که کنند فراموش نباید و

 

. هنگامی که انسان ها از هللا می خواهند، هللا نمی (مقتدر) چیز است به هراز هللا بخواهد و هللا می دهد. او قادر 

حقیقی می خواهند، می دهد. او نمی دهد آنچه و  واقعا  ، صادقانهخواهد که آنها نه راضی باشند. هللا عز و جل به کسانی که 

 تیحاما او این را به من نداد."  خواستمبا گفتند: "من این را می شک نکنید  (بد)که بهتر است می دهد.  آنچهمی خواهیم اما 

بهتر می در آن زمان ، گفتیم که همانطورمی دهد. در آخرت  قطعا، او نداد (در این دنیا) او اگر حتینداد،  هرگز او اگر

  . شود

 

اذیت هستید هنگامی که چیزی از مردم می خواهید و به هللا عز و جل نکنید آنچه که مردم این دنیا می کنید! شما 

او  ندگانببرده او هستیم، باشید! با هللا  ناراحتفکر نکنید که  هرگز باشید، راقبم. فتادنمی  اتفاقآن جور که می خواهید 

ور جبشوید، هر  ناراحتاو بهتان پاداش می دهد. اگر نه، اگر  قطعا، بکنیدچگونه جرات می کنیم؟ اگر این کار را  هستیم.

 بدتر می شود. بخواهید.  که تو

 

نفس خودشان  بردگانحاضر، مردم نفس خود را گوش می کنند، آنها در حال نفس است.  (تمرین) این آموزش

 قتیومی کنند  همه علیه شورش. آنها کند ممنوعنفس شان شدن، هللا این را  بردگان، بلکه ه شدنهللا ن بردگانهستند. آنها 

هللا دوست دارد پیروی کنید، و نیاز دارید  نیاز دارید آنچه که. نیست خوب شورشآنچه که می خواهند به دست نمی آورند. 

می  دبهره من در آخرتزندگی می کنید و  صلح این دنیا درآنچه که هللا دستور می دهد انجام بدهید براینکه راضی باشید. 

 مردم را کمک کند که نفس شان را پیروی نکنند. خداوندانشاءهللا شوید. 
 

 .من هللا التوفيق و

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

لُجمادی ۳۰  فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۸ اَّلَوَّ


