
 
 
 
 
 
 
 

 کنیم نه ستم ار خودمان

 

 وبركاته، هللا ورحمة علیكم السالم

 .أعوذ با هللا من الشیطان الرجیم. بسم هللا الرحمن الرحیم

 واآلخرين، األولین سید محمد رسولنا على والسالم الصالة

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

 .الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، دستورشیخ عبدهللا 

 .طريقتنا الصحبة والخیر في الجمعیة

 

 

 به (.ص) پیامبر حضرت به محبت و عشق برای ماه اين در چیز همه است، مولود ماه چونکه

 .شوند نمی گم  خود پاداش و خوب اعمال آوردن دست به فرد يک شود می باعث مولود ماه برای قصد

 .است( ص) پیامبر حضرت برای که بگويند است نیاز

 

 هم مادر و پدر برای که بگويید بايد دهید، می صدقه که هنگامی. دارد وجود شريف حديث يک

 شما که زمانی. است شده نوشته آنها برای هم و شما برای هم خوب اعمال گويد می گزارش اين. هست

 هم نماز اين که هستید خوبی اعمال دادن انجام حال در شما: بگويید مستحب، نماز يک انجام يا و نماز به

 .بیايد حساب به مادر و پدر برای

 

 عز) هللا .شوند نمی کم وقت هیچ و نیست، شدنی تمام وقت هیچ( وجل عز) هللا های گنجینه

( ص) پیامبر حضرت برای کنید می چه هر و گويید می هرچی شما بايد ماه، اين در .است کريم( وجل

 عز) هللا .دهد می( ص) پیامبر حضرت به که خوب اعمال از دهد می( وجل عز) هللا همچنین .باشد

 انجام مردم کند می تشويق او و دادن مردم به دارد دوست( وجل عز) هللا .است کريم بسیار( وجل

 می را آنها شیطان هستند، آگاه آنها اگر حتی .نیستند آگاه مردم .خوبی به و صالح عمل به خوب، کارهای

 .ها خوبی خیلی برابر در ناسپاس مردم .برند

 

 به( وجل عز) هللا .ساختند  شیطان و خود نفس را سختی .نکرد سخت چیز هیچ( وجل عز) هللا

 .آيد می مردم نفس  پاسخ از ها سختی همه .است شده ساخته ساده چیز همه و آسانی انواع داد نشان ما

 به شر، انجام شما که هنگامی .کشد می آنها کنترل خود نفس بیشتر گناهان، مرتکب و اشتباه مردم بیشتر

 .کند می پاک را آن. کنید می خوب انجام گويد می بعدا و گناه، مرتکب يا و اشتباه،

 

 



 

 

 

 

 

 دنبال را آن بالفاصله گناه، مرتکب شما که هنگامی" :است( ص) پیامبر حضرت از حديث اين

 يک" هللا استغفاره: "گفتنه حتی چگونه؟ .دهید انجام خوب های کار که رويد می ."کنید خوب عمل يک با

 کسی به او که گويد می هللا .داد نشان بشر به سهولت نوع همه هللا گفتیم، که همانطور .است خوب عمل

 .باشد می مردم خود در اشتباه .قیامت روز در دهد نمی بدی

 

ْرك   إِن  "   اثرات نه و شر نه .است بزرگ ظلم هللا با شريک(. ۱۳: لقمان سوره." )ع ِظیم   ل ُظْلم   الش ِ

. کند نمی ستم گويد می( جالله جل) هللا .کنند می خود( اشتباه انجام) ستم مردم . هللا به گذارد می تأثیر

 .دهیند انجام خوب کار.  دهیند نه انجام بد کار. کنیند نه ستم شما خود اول،

 

 میالد از بگويد که  کنیند عادت را خود زبان همیشه .است پربرکت ماه اين گفتیم، که همانطور

 اينطوری مادر، و پدر برای بدهید اختصاص کنید، می که هرکاری .پیامبر عشق برای پیامبر شريف

 .شاءهللا ان باشد مداوم شود می نیست، ماه اين برای فقط نصیحت اين .آنها با کنید می اشتراک را خوبی

 .آيند می مردم خود نفوس از گفتیم، که طور همان سختی، .ترسید نه سختی از

 

 يا بترسین شما آيا است همان ين .است آشکار چیز همه سرنوشت و کرد خلق را چیز همه هللا

 هللا خواست به سختی هیچ بنابراين، .آمد خواهد دوباره را خود سرنوشت: نه يا کنید خوبی شما آيا نه،

 .باشیم متشکر هللا از بايد ما .دارد نا وجود

 

 

 .و من هللا التوفیق

 الفاتحه

 

 حضرت شیخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۳۹۴ آذر ۲۳ ـ۱۴۳۷ األول ربیع ۱


