
 
 
 
 
 
 
 

 این روزهاهای نمرود 

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

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

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

م و انشاءهللا برای همه يدهيد يک چند تا کلمات بگوي هاجاز .است جمعه شب هم امشب ،يا ربی

 خوبی های نمونهمفيد باشند. انشاءهللا هم برای شما ها هم برای ما ها پاداش داشته باشد. موالنا شيخ )ق( 

 می کرد. فداد و داستان های زيادی تعري می

 

شراب  ی يک کوزه بود و آن پر از شراب بود. موش در کوزهروزی روز گاری موشی بود. 

 موفق شد که از آن خارج بشود و نميرد. اما قبل از به نحوی سپس موفق شد که از آن خارج شود. و افتاد،

هنگامی که از شراب خورد و بيرون رفت، گفت:  خورد. تف و ول کند، يک کمی از کوزهکه آن را آن

 بگذاريد بروم به دنبالش!" فکر کرد يک شير بود.  کوش؟ ببی اد ی "گربه

 

شان را نمی شناسند، فکر می کنند خود های محدوديت که افرادی ی هستند.رطواين افراد هم اين

 مثال، کوچکترين در. نمی بينند( ما را صآنها فروتنی )خاکی( حضرت پيامبر ) .هستند خاص چيزی آنها

 فرعونبه دست بياورند، مثل  را شانس اين آنها اگر ،از خودشان می شوند مغرور و متکبر بسيار آنها

نيست اين ح الص وقع" در اين م!هستمشما  خدا من! هستم خدا بزرگترينميايند و می گويند، "من بيرون 

 اما آنها اين را کنا يه می زنند. را بگويند

 

آنها خودشان را از نشان نداد.  غرور يا و عظمت از خودش سالم عليه آدم زمان از پيامبری هيچ

به  را که راه ها دکردن می و خواهش آنها دعانمی ديدند، بلکه به آنها خدمت می کردند.  رديگران باالت

نزديک  به آنها کس هيچ، دباشن متکبر قرار بوداگر آنها شدند.  عذاب نوعهمه  دچارمردم نشان بدهند، و 

  هستند.تکبر و برتر مکه آنها چوننزديک بشويد  شيطان هبه مردان توانيد می، نولی .شد مین

 

 هر. هستند آنها مثل ،روزام مردم بسياری: قارون و ابوجهل، نمرود، فرعون، مثال، عنوان به

 (ص) پيامبرراه  او" ،است من اين مال/  هستم من: "که بگويد مرد يک ،باشد مغرور مرد يک که یيجا

نمی کند ولی در راه شيطان است. و او، همينطور که گفتيم، مثل موش با شراب است: او هيچ  طی ما را

 ارزش در کناره هللا عز و جل ندارد. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

کناره است، اما ارزش دارد. شما هيچ ارزش در  کوچک یچيزموش  کنی؟ می کار چهو تو 

ندارند. آنها ميايند و ميروند. آنها لعنت شده تا روزه  ارزش هيچکه متکبر هستند  یآنهاي. نداريد هللا عظمت

است، هر کسی که بگويد: "من  مغرورهر کسی که  قيامت هستند، و آنها محکوم تا روزه قيامت هستند.

 .است شده نفرينهستم / اين مال من است،" 

 

در دوری ميترکد.  ،ناباد می کند و در پاي بادکنکنفس خود را گوش نه کنيد! نفس فرد مثل يک 

 آن از دورخود خواهی از شيطان است. من است،"  ر کسی بگويد، "من هستم / اين ماله !نخور گول

ی جلو تان است، موالنا عنمونه از يک شيخ واق بهترين. دی ديديعشما شيخ های واق .ديبمان باقی شخص

 ها نمونهخيلی ميشنويم،  یصاز هر شخ جديد چيزهاینه بود.  متکبر يا و برتر هرگز اوشيخ )ق( ما. 

، رد برای ديگران خدمت کند با گفتنتکبر نه گفت: "من يک شيخ هستم،" اما سعی کبا . او دندار وجود

  "من يک شيخ هستم."

 

 گفت می ما به کسی. نه کرديم باز را در ما و ،زد در شب نيمهدر  و آمد کسی پيش روز چنديک 

 مردم را می ديد. هنوز او وشب بود  ۱:۳۰ تساع بود، قبرس در شيخ موالنا که هنگامی ديگر، یروز

و می گفتند: "ما از يک شهر ترکيه آمديم." موالنا  ندمردم رسيد ديگر هنگامی که مردم ميرفتند، يک گروه

 ." دبايد به شيخ تبديل می شدي هگفتند، "شما ن اوآنها به که شيخ به آنها گفت ديرتر بيايند. هنگامی 

 

تواند اين کار را ييعنی، "اگر شما يک شيخ هستيد، شما بايد اين را تحمل و خدمت کنيد." کی م

دروغی، چيزهای دروغی، از ما ها ميتوانيم اين را انجام بدهيم؟ اين ها  هایشيخ  کدام ازانجام بدهد؟ 

 در هنگامی که افرادی متکبر، افرادی .است قيامت روز تاشيخ ها  اين رحمت درهستند.  خوبی های نمونه

 افرادی که ديوانگی برتری دارند نفرين شده هستند. که فکر می کنند خودشان چيزی هستند، و 

 

 از هللا که. نکند انشاءهللا، ،کسی مند هيچنياز را ما خداوند که .دارد نگه امن در ما خداوندکه 

 به انجام برسند، انشاءهللا. ما خوب های اهداف همه که شب، اين خاطر به. ش به ما بدهدخود های گنجينه

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ ذيقعده ۲


