
 
 
 
 
 
 
 

 یدنباش غافل 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 .﷽    أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. 

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

. نکنيد ملع غفلت. با کنيم فراموش را هللا که يعنی چيست؟ يعنی غافل .نباشيد  غافل دنيا اين در

. افتيدبي فاجعه وضعيت يک در شما و بخوريد سر ناگهانی طور به شما است ممکن هستيد، غافل شما گرا

گفتن "من يک عالم هستم، من يک خواجه هستم يا من  می گذارد. تله يک چيز هر در شيطان. دقت کنيد

 می شوند. مغرور بالفاصلهيک حاجی هستم،" کمک نمی کند. قوتی انسان ها خودشان را گام می کنند، 

 

 ،ها می دهند عبادت خودشان را در بهترين انسان ها. دارد وجود زمينه اين در شريف حديث

، هيچ فايده نداردمی گويد که اين ها  مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر اما ،دهند می انجام را همه و روزه ،نماز

 دتعبا اين من" گوييد می شما اگرچرا؟ چونکه اينها را برای نفس خودشان، نه برای هللا، انجام می دهند. 

 المثل ضرب يک. کند نمی قبول را کار اين هللا "،ندارم ديگری چيز هيچ به نيازی و دهم می انجام را

 برای را چيز الزم است هر مسلمانان ،يعنی. گوييم می معموال ما که" شخود برای مسلمان" دارد وجود

. برای انسان ها فايده داشته باشدالزم است که  همچنين. دادن نشان خودشان را برای نه دهند، انجام خدا

د که در موربودن يعنی  غافل. باشيد خوشحال دهيد می انجام که چيزهايی و خود کارهای با نبايد شما

 زرگترينبخودتان خيلی خوب فکر می کنيد تا هللا را فراموش کردن و فکر کردن که برای خودت است. اين 

 .است تفلغ

 

هنگامی که امر هللا را انجام می . دارد معمولی مسلمان يک مثل کاری هر انجام به نياز انسان

 اين و ،اين را می گويد هللا ثواب به دست مياورد، حتی اگر کم باشد، و فکر کند " در مقام هللا دهد، انسان

 پاداش ثواب می دهد. برابر ۱۰ حداقل جل" هللا عز و .است آگاه اين از هللا .برای هللا انجام می دهم را

 د.بده پاداش برابر ده حداقل ميتواند او. است سخاوتمند هللا. داند می را حساب او که دارد وجود نيز هايی

 کمی اگر حتی. است کريم صاحب چنين هللا. داند مین او جز کس هيچ که آنجا تا دهد می افزايش نيز را آن

که  دميآوريبيشتر فايده دارد و مرتب های باال تر به دست  انجام دهيد، وقتی کامل و خال برای هللا است،

 به هللانباشيد.  غافلعبادت و فقط در فکر خودش سرف می کند. با هللا آن کس که کال زندگی خود را در 

ه ما ها کمک کند. هيچ چيزی نداريم. همه را از هللا می خواهيم. انشاءهللا خداوند ما را کمک کند که در را

 نباشيم. غافل ، انشاءهللاگفتيم که همانطوررست باشيم و بتوانيم نيکی کاری انجام بدهيم. 

 

 .و من هللا التوفيق



 

 

 

 

 

 

 

 الفاتحه

 

 

 رّبانیحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۶ ذيقعده ۳


