
 
 
 
 
 
 
 

 ها نعمت  حرمت

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

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

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

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

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

 .الجمعية في والخير الصحبة طريقتنا

 

 

 هللا امر مان،( ملسو هيلع هللا ىلص) پيامبر حضرت امر آن از کردن مواظبت داستان، نگه را ها نعمت حرمت 

 آن حرمت کنيم، محافظت آن از بايد شود، می داده آن که وقتی ندارند، حضور زمان هر ها نعمت. است

 هر از گيرند، می را چيز هر آنها است، رسيده خود اوج به رفتن اسراف اکنون. کنيم دقت داريم، نگه را

 سطل به ميخرند که چيزهای از نيمی. برند می بين از را آن استفاده از قبل حتی يا کنند، می استفاده چيز

 .روند می آشغال

 

 الزم هستند طريق در هستند، سالما در که های انسان اما ندارند خبر ايمان و دين از ناس عوام

 او چگونه خورد، می غذا مان( ملسو هيلع هللا ىلص) پيامبر حضرت چگونه کنند دقت است الزم آنها. کنند دقت خيلی است

 دقت است الزم ما که است چيزی همان اين - کرد دقت آنها به او چگونه داشت، نگه را نعمت حرمت

 بايد تنها. ميندازن زباله سطل در را بقيه و خورند مین را آن تمام کنند، می پر را خود صفحات آنها. کنيم

. برداريد بيشتر ميتوانيد بعدها هستيد، گرسنه هنوز اگر برداريد کمی. برداری خواری می که اندازه همان

 است، آور شرم اين اما. کنيد می پرتاب زباله در بقيه و خوريد نمی غذا بيشتر که گيريد می تصميم بعدا

 هللا باران، قطره هر با و آورد، باران هللا! گرفت شکل غذا که زمانی تا کردند کار فرشته ات چند! گناه يک

 .فرستاد را فرشته يک

 

 هر برای! گويند می کفران که را آنچه نکنيد باور يعنی - آيند نمی وجود به خودی به چيزها اين

 حرمت. بيايد وجود به تواند ىم نعمت كه طوری به است، فرستاده خدمت برای را فرشته يک هللا چيز

 ايد، داده نشان طمع و حرص شما بگوييم بگذاريد. بگذاريد کنار يک خوريد نمی که چيزی است، الزم

 را بقيه و ايد خورده لقمه يک ايد، کرده پر را خود صفحه شما. ايد گرفته داريد، نياز که آنچه از بيشتر

 کس هيچ به توانيد نمی بخوريد، را آن توانيد نمی شما! نيست درست اين ايد، کرده پرتاب زباله سطل در

 بسياری بگذاريد، کنار يک در را آن. بدهيد حيوانات به را آن بگذاريد، کنار را آن بايد شما بدهيد؟ ديگر

 سطل در را آن. دارد وجود زيادی حيوانات ها، گربه ها، سگ. دارد وجود ها خيابان در حيوانات از

. کنيد می سوال شما" افتاد؟ من برای اتفاق اين چرا" بعدا،. آورد می را فقر شما به کردند پرتاب زباله

 . آيد می شما سوی به شرارت و فقر اينطوری

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 می احساس من! آه. "کنند می شکايت آنها وقت همه بعدها دانند، نمی انسانها که است چيزی اين

 می. اند کرده کاری آنها روی بر کسی محققان که کنند می فکر آنها…" آن يا اين" هستم، بيمار کنم

 در آنها. است ای کليشه اکنون اين. "دارد وجود شما در جين دارد وجود تو روی سياه سحر! آه: "گويد

 اين, ميگيريد ناديده, داريد نمی نگه را هللا های نعمت حرمت وقتی که کنند نمی فکر واقعيت اين مورد

 عادت که فريبکاران آن. دارند مرتبط هم با اينها همه نيست، درست اين نه،. سندر می آنها به اتفاقات

 را نعمت حرمت! داريد نگه را نعمت حرمت! کنيد دقت. گويند نمی اين جز چيزی کردند، گوش به دارند

 .شوند ضرب آنها که طوری به کن شکر هللا های نعمت از, داريد نگه

 

 .التوفيق هللا من و

 .الفاتحه

 

 

 رّبانی محمت محمد شيخ حضرت

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۴۰ اآلخرربيع ۶


