
 
 
 
 
 
 
 

 هللا های نعمت

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

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

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

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

 

ِ الَ تُْحُصوَها  َوإِن تَعُدُّواْ نِْعَمةَ اّلله

 (۱۸:نحل سوره". )قطعا   بشماريد توانيدنمى را آن كنيد شماره را هللا[ هاى]نعمت اگر و"

 

. دهد می شما به لحظه هر و روز هر که هستند هللا های نعمت اينها. هستند زياد بسيار آنها که

 .کنيد تمام را آنها توانيد نمی شما نعمت، همه اين برای کنيم شکر بخواهيم زندگی کل اگر

 

 اينکه با. ميسازند نگرانی و اندوه غم، در را خود زندگی و کنند، می شکايت خودشان از مردم

 تک يک حتی. است هم بيشتر و همه برای کافی اندازه به دهد، می او که هايی نعمت هللا، های نعمت

 نفس توانند نمی افراد از برخی. است بزرگ نعمت يک ميکند، تنفس خوب انسان يک که زمانی نفس،

 و کنند می درک آنها زمان آن در. کشند می نفس خارج و داخل در آنها که زمانی کامل طور به بکشند

 .را نعمت اين اهميت فهمند می

 

 چيزها همه نه،. است طبيعی اين کند می فکر او است، چيزی اختيار در شخص يک که هنگامی

 برسناند آسيب و بزنند زخم توانند می چيزهايی از برخی بخواهد، هللا اگر. هستند هللا رحمت و نعمت يک

 چيز يک ميده دست از داره آن کند، پيدا را نعمت آن تواند می آدم يک اگر. جا هيچ از فرد يک به

 می و کنند، می تالش و ميروند آن دنبل از پس آنها. ماند خواهد باقی ديگر مشکالت هيچ و بزرگ،

 بدهيم، هللا های نعمت به شکر." کنم کامل را آن من دهيد اجازه و بدهم، انجام بهتر بدهيد اجازه" گويند

 .نکنيم( ناشکری) شکايت انشاءهللا دهيد اجازه و گويم، تسبيح را او دهيد اجازه

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۶ القعدة ذو ۲۹


