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 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

 

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

 

 (. ۲۵:۵۹ قرآن) ًرايَخب    بِه   فَْسـَٔلْ  

 

 اگر د،يکن  مشورت ديخواه یم   اگر د،يده انجام یکار ديخواه یم   اگر" د،يفرما یم  وخل  عز هللا 

"  ديريبگ  نظر  او   از  و   ديبپرس   صالح  شخص  از  د،يده  انجام  یکار  هر  ديخواه  یم   ینم   که  یکس  هر. 

  مورد   موضوع  از  یآگاه  ا ي  تجربه   که  یشخص  صالح،  فرد  از  د يبا   شما.  بدهد  نظر  تواند  ی م   البته  فهمد،

 . ديکن سوال ،  دارد را بحث

 

  و  د،يکن  یرو يپ  را  خود  دانش  انيپا  در   اگر.  ديريگ   ینم   ادي  یزيچ  د،يبخواه  یهرکس  از   فقط  اگر 

  د يخواه  حسرت  نباشد،  نگونه يا  اگر.  نشود  د يشا   و   شود  درست  است  ممکن  د، ي ده  انجام  دي دان  یم   را  آنچه 

  که   آنجا  از. بپرسند  اطراف  از  تفاوت یب  که  دارند  عادت  معمولً   مردم  مهم،  موضوعات  مورد  در.  خورد

 شما.  شوند  یم   مانيپش   اند   داده  انجام   آنچه   از  بعدا   و   کنند  یم   عمل  آنها  پرسند،  ی نم   صالح  یفرد  از  آنها

  د، ي ده  انجام  را  خود  درمان  شما  اگر  و   ،..."گفت  را  نيا  او   که،  گفت  او "  گرفت  ديخواه  قرار معالجه  تحت

 صالح  شخص  ک ي  از  اما  د،ي دار  دادن  انجام  یبرا  مهم  کار  ک ي  که  یهنگام .  شد  ديخواه  ماريب   تينها  در

 . نديب  یم  صدمه اي شود یم  مجازات اي  د،ينپرس مشاوره یبرا

 برادران از یکي روز،يد مثال  عنوان به. است مهم. ديريبگ اجازه خيش از مهم امور  در ديبا شما 

 در و  است نکرده یکمک چيه است، کرده خراب به را آن مانکاريپ که شد متوجه بود،  ساخته یزيچ که ما

  ی برا  اگر.  هستند  کارها  نوع  نيا  انجام  حال  در  مرد  ها  ونيليم .  است  گذاشته  بدهکار  را  برادر  نيا  آخر

  د، يکن  محافظت  خود  حقوق  از  قهي دق  دو   یط  در  ديتوان  یم   د،يکن  مراجعه  دارد  دانش  که  یکس  به  مشاوره

  خواهد   شما  از  نيهمچن  خداوند .  اند  داده  هدر  را  خود   منابع  د يشو   متوجه  است  ممکن  صورت  نيا  ريغ  در

  پس ."  ديکرد  حرام  ريدرگ   را  یگريد  شخص  نيهمچن  شما د؟ي داد  هدر  نگونهيا  را  خود  منابع  چرا"   د،يپرس

 در  اگر  نيبنابرا.  ديشو   خالص  آن  شر  از  چگونه   دي کن  یم   فکر  شما  و   رود  یم   هدر  شما  پروژه  آن،  از

  و  کرد،  حل  را  موضوع  شکل  نيتر  ساده  به  توان  یم   د،ي بپرس  دانشمند  فرد  ک ي  از  ديخواست  یم   عوض

 .ديبر ینم  قرار گناه معرض در گريد  شخص و  دييآ یم   رونيب روزيپ شما

 



 از  اگر  نيبنابرا.  ديکن  فکر  طرف  همه  از  است  لزم  نيبنابرا  ست،ي ن  طرفه  ک ي  مسئله  ک ي  نيا 

 ی ن را کار نيا د،يا کرده پرداخت مشاوره یبرا پول سنت پنج اي سه و  ديخواه یم  یا ستهيشا  شخص

 

 

 

 

 

 

 

  به   اگر.  شود  ینم   ارائه  گانيرا  است  د يمف  آنچه   اما  بود،  نخواهد  گانيرا  برنامه   نيا .  دي ده  انجام  

  بعد  اما است، ارزان رايز ديبرو  او  سراغ به است ممکن. ديد ديخواه صدمه ديبرو  تيکفا یب پزشک  ک ي

 که دهد یم  دستور مردم به و  کند یم  اشاره آن به وجل عز هللا. داد ديخواه دست از را خود یزندگ  آن از

  استفاده   استعداد  نيا  از  دي توان  ی م   است،  داده  استعداد  شما  به  خداوند  آنچه  اي  د يدان   یم   آنچه.  باشند  ستهيشا

  به   وادار  را  ما  خداوند  که  نشاهلليا.  بود  خواهد  گرانيد  و   شما  یبرا  تيمز  ک ي  نيا .  ديباش  ستهيشا  و   کرده

 .است مهمتر اريبس  آخرت طيشرا  واجد افراد با نشاهلل،يا و . کند ستهي شا افراد داريد

 

 و من هللا توفيق.  

 الفطحه.  

 

 

  عادلحضرت شيخ محمد 

 ، درگاه أكبابا، فجر ۱۴۴۲ جمادی الخر ۲۰


