
 
 
 
 
 
 
 

  خودخواهی

 

 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

 

 

 مسلمانان همه که گویند می گزارش این. دهد می دستور مردم برای را خوبی دستور اسالم

. ندارد وجود اسالم در خودخواهی هیچ که یعنی خواهران و برادران. هستند خواهران و برادران

 شما که آنچه هر دلیل، همین به. خواهد نمی اسالم که است عادت یک و است بد عادت یک خودخواهی

 .بخواهید را آن همان خودتان خواهر یا مسلمان برادر برای نیاز شما خواهید، می خودتان برای

 

 همه خواهند می مردم. است او کامل مقابل خودخواهی. دارید دوست خودتان مثل را آنها شما

 دیگران که هنگامی آنها. دارد حسادت مردم اوقات گاهی. دیگران برای نه و خودشان برای را چیز

 می چقدر شد؟ شما مال دنیا تمام اگر افتاد خواهد اتفاقی چه که حالی در. شوند می ناراحت دارند چیزی

 و خودخواهی است آن از پس که آنچه .بخورید مرد پنج اندازه به توانید می شما بگویندم خورید؟

 .است نشدنی سیر است، طمع که کس هر. است آز و حرص

 

 می حذف را خودخواهی این دهد، می خودخواهی به نظم اسالم. است خودخواهی کس هر

 نه و مسلمانان نه. است بد عادت یک خودخواهی. کند می فراهم را خوب عادت یک آن جای به و کند،

 تشویق آنها حقیقت، در. است مسلمانان غیر در عادی اما. دارند دوست را خودخواهی مسلمانان غیر

 از هرگز که گویند می آنها. دهند می انجام بیشتر را کار آنها و بدهید انجام بیشتر را آن که دهند می

. است کردن قسمت درست چیز. است ممکن که حالی در. دارند آنها آنچه از و گذرند نمی خود حقوق

 ."کنید قسمت چیزرا همه" گوید، می ّجل و ّعز هللا

 

  و ،(زکات) واجب صدقه دهد، می( صدقه) خیریه دستور مداوم طور به( جالله جل) هللا

 انجام نیک کارهای نه خیریه نه خودخواه افراد. است خودخواهی از اکثر این. دادن انجام نیک کارهای

. است حماقت از دیگری نوع هم این. خواهند می خود برای چیزرا همه خودخواه افراد. دهند می

 همه من کاش ای" بگویید، توانید می چه شما ندهید شما اگر. بدهد پاداش آخرت در هللا که بدهیند

 ."داشتم نمی نگه خودم برای چیز هیچ و بودم داده چیزهارا

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ن الزم شما نابراین دهد می نشان بد عنوان به بد چیز همه اسالم. است اسالم ادب خوب ادب

 کند، محافظت خودمان نفس شر از را ما هللا. تراوید شیطان دنبل که همینطوری و بروید آنها دنبل یست

 .کند نجات انشاءهللا بد عادت این از را ما همه او که و

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 محمت عادلحضرت شيخ محمد 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ صفر ۸


