
 
 
 
 
 
 
 

 اعتماد

 

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

 .شيخ محمد ناظم الحقاني، دستورشيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، 

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 معنی (.اْلُخلُق   ُحْسنُ ) است خوب اخالق مسلمان يک در دارد دوست او که چيزی گويد می هللا

 از يکی و البته، دارد، وجود زيادی چيزهای .است اسالم باالترين اين .باشد اخالقی فرد يک که برای

 .است اعتماد آنها

 

 به وفادار عنوان به را او همه نبوت، از قبل حتی .بود األمين محمد ما( ص) پيامبر حضرت نام

 خود ارزش با اشياء آنها بروند، جوستند می جايی به مردم که زمانی .نيست دروغ و دانستند می اعتماد

 .دادند می ما پيامبر حضرت به امانت عنوان به را

 

 نيست، آسان چيز يک اعتماد .کنيم نه خيانت را اعتماد بايد ما .است مهم بسيار چيزی اعتماد

 نفس با که کسانی .کنند اعتماد به خيانت و بروند بيرون خود نفس با را مردم شود می باعث شيطان زيرا

 .نيست آسان چيزی يک اعتماد .دارند نگه را اعتماد تواند نمی هستند ضعيف خود

 

ل و عز   هللا  "کرد، ارائه سراسر در به و داشت دستش در هللا که است راز يک اين" :گويد می ج 

 .کرد قبول را آن انسان اما .گفتند آنها "خواهيم، نمی ماها نه،" "داريد؟ نگه را اين داريد دوست شما"

 .نادان بسيار و است رحم بی بسيار بشر نوع

 

 بلکه است مادی  تبها نه اعتماد اين .کنند حمل را اعتماد اين توانند می مردم از کمی تعداد

 را خود نفس آخرين تا را اعتماد آنها .اند پذيرفته را آن دارند اعتقاد هللا به که افرادی .است هم معنوی

 .معنوی هم گفتيم، که همانطور ماده، هم .دهند می ادامه

 

 خود نفس به ضعيف سقوط که کسانی .دهد می اعتماد شما به مردم که زمانی ضعيف افيد نمی

 اعتماد شايسته فرد يک اين" گويند، می آنها .بينند می حال هر به آخرت و دنيا در آن مضرات خواهد

 ها انسان باعث که چيزی آن .شود نمی تبديل احترام قابل فرد يک آن ."است دروغگو يک او و نيست

 قدرت بدهد ماها همه به هللا شاءهللا ان .اند رفته انسانيت از آنها اخالق، بدون .است اخالق بشوند انسان

 .کنيم قبول را اعتماد اين حمل که

 



 
 

 

 

 
  

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ صفر ۱۹


