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 ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 .الرحيمبسم هللا الرحمن  .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

 ر.محمد ناظم الحقاني، دستو شيخشيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، 

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 يزیهمان چ يتوضع ينا .يفتدکرد اتفاق ب یکس فکر نم يچکه ه يمهست يطیروزها در شرا ينا

خواست!   یخداوند آن را م يراز -است  يتوضع ينبهتر ينا يلدل ين، و به همخواهد یاست که خداوند م

در مورد  دهد. میراه انجام  ينو مناسب تر ين، به بهترکند یا مکار ر ين، او بهترهر چه خدا انجام دهد

ممکن است  سوال شود. هللا عز و جلاز  يد، نباکار را انجام داده است ينچرا ا يادهد  یآنچه او انجام م

 ،يتوضع ينا ينبنابرا .عز و جل می توانيددهد اما نه هللا  یانجام م یکه چه کار يدمرد بپرس يکاز 

ما  .يريمآن را بپذ يداست که با يلدل ينبه هم است. هللا عز و جلمناسب است که از جانب  يتوضع يک

سه  ينتا از ا يمعبادت کن يمخود را تسل يداکنون بگذار ين، بنابرايماز حد افراط شد يشب يویدن یدر زندگ

 یپاداش م يطشرا ينما در اصبر  .يمکسب کن یمتعدد ی، شعبان و ماه رمضان پاداش هاماه مقدس رجب

 حساب آن نزد خداست. و يابد

 

به همان  يدما با باشد که خداوند به ما پاداش دهد. .يمشو یم يکرمضان نزد يبابه ماه ز ينبنابرا 

 یم های و دعا ذکر، يمکه ما از دست داده ا يیها مازن مثل، يمانجام ده خوب عمل يمتوان یاندازه که م

افتد؟   یم ی، چه اتفاقيدکار را نکن يناگر ا است. دمورد قبول خداون يدکه شما انجام ده یهر کار .يمکن

 يزیهمان چ ينا خود هستند. يانآنها در حال حاضر نگران ضرر و ز .يدشو یگم م يادن ينشما در ا

آنچه به  .بخشد یم است بهتر و کامل ترکه ، آنچه را واهدخداوند بخ ی، اما وقتکنند یاست که آنها فکر م

 يچبا ه یبعد یدر زندگ يا ينجا، در اانشاءهللا شود. یم يلتبد یخوب يز، به چرسد ضرر است ینظر م

باشد  و خوب هستند. يدمف مومن يک یرسد که کارها برا یبه نظر م يشههم شد. يمضرر روبرو نخواه

در  هميشه، مردم يیبدون راهنما وجود ندارد. يگریراه نجات د يرا، زکند يیهنمامردم را را هللاکه 

 .عطا کندما قدرت  يمانباشد که خداوند از ما محافظت کند و به ا .هستندت از دست دادن حال

 

 من هللا التوفيق.و 

 .الفاتحه
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