
 
 
 
 
 
 
 

 هللا کمک

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

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

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 می را خود نفس دنبل از پس تنها مردم هللا، کمک بدون چونکه. کند کمک انشاءهللا را ما هللا

 در هم دنيا اين در هم را حقيقتا و راست راه هللا که(. بپرسيم) بگيريم کمک هللا از داريم نياز. بدوند توانند

 .بدهد نشان آخرت

 

 چه. کند می فراموش را خوبی انسان: که است بدترين. کنند می فراموش را چيز همه انسان

 نمی فکر داده هللا که ها نعمت اين تمام مورد در هرگز آنها. داده انجام برايش مردم که خوبی به برسد

 از تنها مردم حال، اين با. گويند می عادی آنها به اما هللا، های برکت و نعمت گويند نمی آنها به کنند،

 فکر ها نعمت اين هامه به آن از پس آنها. افتد می اتفاق آنها به بد چيزی که زمانی شوند می بيدار خواب

 ها زمان آن از بيشتر اما ميرسد، آنها به آسيب يک که زمانی شوند می بيدار خواب از فقط آنها. کنند می

 .است دير خيلی ديگه

 

 و شيطان را ما که و نرويم، گمراه در که بدهد، نشان را راست راه هللا که دليل، همين به

 آن از پس و زنند می گول را مردم آنها. کردند فريب را مردم زيادی آنها. نکنند فريب شيطان سربازان

 به. نيست روز هر فرصتش که چيزهايی از برخی به کنيم توجه داريم نياز اما. شوند می پشيمان مردم

 دارند، کردن فکر به نياز مردم. کنيم فکر خواهد می هللا آنچه مورد در بشويم، پشيمان بعا   که اين جای

 آنها که طوری به" دارد؟ فايده چه مردم برای است؟ مفيد اسالم برای داد خواهم انجام که کاری آيا"

 .نشوند داده فريب

 

 هر حال اين با اما شوند، خورده فريب توانند نمی آنها که گويند می که است مردم از بسياری

 محافظت را ما هللا دليل، همين به. بزند گول را شما تواند می که است کسی باشيد، شما هوشمندانه چقدر

 .کند کمک را ما هللا که. باشيد مراقب انشاءهللا که. کند

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۶ ُمَحّرم ۱۶


