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 داشته باشیداعتماد  را به یاد و هللا

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

ْحٰمنِ  ٱّلٰلِ  بِْسمِ أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم.  ِحيمِ  ٱلرَّ  .ٱلرَّ

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

ْحٰمنِ  ٱّلٰلِ  ِبْسمِ أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم.  ِحيمِ  ٱلرَّ  .ٱلرَّ

ِ فَْليَتََوكَّلِ   اْلُمْؤِمنُونَ  َوَعلَى اّلله

 توکل هللا بر بايد مؤمنان") "و افراد با ايمان، بايد تنها بر هللا توکل کنند!" هللا عز و جل می گويد،

 چيز همه بايد مؤمن. است مؤمنان با (. هللا۱۲۲:عالی عمران آل سوره) (کنند، به هللا اعتماد داشته باشند"

در ) دارد وجود تفکر اين که زمانی تا. هللا است برای دنيا اين در ما حضور. دهندب انجام هللا خاطر به را

 .هللا است نزد در صالح عمل ودارد  پاداش شده انجام چيز همه ،است( درون مان

 

 وتن(.است )فر شده تسليمدنيا يعنی  –حمان طور که نامش می گويد  شد، خلق دنيا اين که زمانی از

هللا را به  رضايت کنيم تا کار بايد. اين دنيا برای نه و مولی، برای ،کنيم کار هللا براینياز داريم 

 ن.ول چيزی بودغجنگ پی در پی است و مشاش  همه. نيست رز گلهای باغيک  دنيا البته،. دست بياوريم

 

 خلق ادني اين برای فقط که کنند می فکر واند  کرده فراموش را هللا مورد مردم اکثر ميان، اين در

 در و روز هردارند  آنها. می دهند دست همه را از آنها ،کنند ترک فکر اين با را دنيا آنها اگر. است شده

هم ." مازيمب داشته باشيد "آيا می بريم و يا میيک فرست  هميشه توانيد نمیاز دست می دهند.  لحظه هر

 چهآن اما ،می شود بازنده ديگری و می شود برنده يکی. نيست مهم دنيوی امور در بازنده و برندهنيست. 

 .کنند فکر مورد اين در بايد همه. ندهيم از آخرت که است اين ،است مهم

 

 گذرد، می دنيا اين طوری و يا آن طوری. نيست مهم دنيا. خودمان باشيم آخرت برنده دهيد اجازه

 هيچ زمان آن م،يکن می فکر آخرت مورد در که وقتی. است آخرت کنيم، توجه داريم نياز که آنچه به اما

 می دگیزن دنيا اين برای که کسانی. است دنيوی مردم با مشکل. دنيا نداريد ديگری کسی هيچ با مشکلی

در از دست دادن آخرت  واقعی بازنده. می دهند دست را آخرت و خورند می غصه دنيا اين برای کنند

 است مهم آنچهاست. اين دنيا، همون طور که گفتيم، يک روز برای شما و يک روز برای آنها می گذرد. 

 کنيم. فراموش را موضوع اين هرگز نه بايد. کنيم استفاده خوبی به را اين که

 

https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85#Arabic
https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85#Arabic
https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87#Arabic
https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87#Arabic
https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86#Arabic
https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86#Arabic
https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85#Arabic
https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85#Arabic
https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85#Arabic
https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85#Arabic
https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87#Arabic
https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87#Arabic
https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86#Arabic
https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86#Arabic
https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85#Arabic
https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85#Arabic


 

 

 

 

 

 

 

 گويد. میيادگيری  او

  فَاْذُكُرونِي أَْذُكْرُكمْ 

 شما نم بنابراين باشيد داشته ياد به من را تنها "پس) "پس به ياد من باشيد، تا به ياد شما باشم!"

هميشه هللا  ذکر اما است ""هللا، هللا خواندن ،ديا داشتن به و ذکر .(۱۵۲:بقره سوره) ("آورممي ياد به را ها

 .داشتند ياد او را به يعنی "تذکر" ذهن( داشتند است. را در ياد )در

 

 غمو  بدهدورت قاين دنيا ما را  که نيست نيازی هيچ. کند محافظت دنيا اين در ما همه خداوند

 بنابراين،. است (ت)امتحانا آزمايشات از مکانیدنيا . باشيم مان آخرت برنده که است مهم آنچه بودن.

او عطا  همچنين. کند کمک همه به خداوند که باشد. امين بدهد. است خوبآنچه برايمان  خداوند هللاانشاء

 در و اشتها، و سالمت با وفادار، راه در مردم هللاانشاء. ندک زندگی امنيت و صلح در کشور اين کند که

 .کنند زندگیفرا بان  و نعمت

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۸ رجب ۲۰


