
 
 
 
 
 
 
 

 هللا نظام

 

 ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 وُكلُواْ َواْشَربُواْ َوالَ تُْسِرفُواْ 
 

( هللا می گويد. ۳۱:اعراف سوره  ) اسراف نکنيد" ولى بياشاميد، و بخوريد (الھى نعمتھاى از) و"

" "اسراف نکنيد،گر ميروند. دي نبحرابه يک  نبحرااز ايک ندارد،  راعتبا هيچ کس به هللا در اين زمان

ست طوری دراينحقيقتاً ھا می گويند. نآ "شد خواهد متوقف اقتصاد ،نکنيم اسراف ما اگر" هللا می گويد،

 قتصادا نکنند، اسراف کمی آنھا اگر گويند می آنھادارد.  اسراف به بستگی چيز هر که طوری به ،کرده اند

 .شد خواهد متوقف

 

ز را هللا هر چينباشند، نتيجه اين است.  توافقهللا  نظاماگر آنھا با . هستندخود انسان ها  نظاماين 

 بين ازهر چيز  داده، انجام انسان که آنچهزيبا، هر چيز را مکمل کرد. هللا عز و هل می گويد، "بخاطر 

آنھا می آيند و می روند به اين طريق . ماند نخواهد هميشه برایبه ما ها نشان می دهد که دنيا ." است رفته

 د،بدهن اعتبارگر انسان ها ا باالتر است. تمادياوجود دارد که از  معنويتدر دنيا يا به از راهی ديگری. 

 دهيد اجازهشان چيزهای جديد درست می کنند و می گويند "خود ذهن به توجه بانه، . بود خواهند راحت

 می حتنارا بيشتر  می شوند،  ناراضی بيشتر حتیانسان ها است،"  بھتر خيلی شوند، تر متفاوت ها آن

 شوند. 

 

اگر امر های هللا را . بروند راه قرص بدون توانند نمی آنھا اکثر ،نيست خوب انسان ها سالمت

هللا به آنھا بر اين ، شانخود ذهن اساس بر امامی نوشند،  و خورند می غذا راحتی بهکنند، آنھا  برآورده

 کنيد دريافت و کنيد دريافت را خود مجازات خواهيد، می شما که است چيزی اين اگر"اساس می دهد. 

 ح،صل درهمونطوری که هللا می خواهد زندگی کنيم، انشاءهللا . کند محافظتهللا  "!است سزاوار که آنچه

 .دهيمب اهميت معنويت به ماانشاءهللا ، کنيم زندگی خالصابا  ما دهيد اجازه ايمان،

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 رّبانیحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۴۰ فرص ۲۲  


