
 
 
 
 
 
 
 

     نکنید دنیا این برای زاری و گریه

 

 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 عبدهللا الفائز الداغستاني، شيخ محمد ناظم الحقاني، دستور

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 می مردم نفع به او خوانديم، حديث يک ديروز همچنين ما. هستند زيبا بسيار( ص) پيامبر احاديث

 آخرت برای کس هر و شود،  می جهنم به نزديک سال هزار کند زاری و گريه دنيا برای کس هر" :گويد

 ."شود می جهنم از دورتر سال هزار کند زاری و گريه

 

 اتفاق آن که دليل به دنيا، برای رسيداد، پايان به و شداد انجام که چيزی از پشيمانی است فايده بی

 به را خود شتم و ضرب کنيد، زاری و گريه خواهيد می شما که اندازه همان به توانيد می شما. افتاداد

 هيچ ديگر خواهيد، می شما که اندازه همان به را خود موهای کشيدن يا و خواهيد، می که آنجا عنوان

 اين در سوختر می را شما اين .کند می تر نزديک جهنم از را شما آن آن، از باال در. افتد نمی اتفاق چيزی

 داريد دنيا برای داخل در شما که سوزاندن بنابراين. کند می آخرت در تر نزديک جهنم به را شما و دنيا

 !هستيد جهنم به تر نزديک شما که است دليل به

 

 چيزی شما ندادی، انجام هم جوبی تک يک شما چونکه بدهيد انجام توانيد نمی شما ديگر چيز هيچ

 از را شما چون دارد جوبی يک آن کنيد، زاری و ضجه آن برای شما اگر اما. ندادی انجام آخرت برای

 آن پاداش دهد می شما به( جالله جل) خدا کنيد، زاری و ضجه او برای شما اگر و. دهد می فاصله آتش

 .دادی انجام را آن شما که عنوان به

 

 زاری و گريه مردم از بسياری گفتيم، که همانطور. است( ص) پيامبر از زيبا نصيحت يک اين

. افتاده اتفاق که چيزی يا آوردن نه دست به آنها که چيزی دنيا، اين در ندادن انجام که چيزی برای کنند  می

 .دارد آخرت نا دنيا اين نه برای سودی هيچ اين. ندارد سود چاين که معنی به است، بيهوده اين

 

 نه قادر نماز، به قدرت بودن زاری و گريه. است ديگر نوع يک است الزم که آنچه حال، اين با

 اينها حج، به رفتن برای داشتن نه توانايی يا و جوب، های کار برای داشتن نه قادر روزه، برای داشتن

 در سودآور و باشيم دنيا در راحت بتوانيم که اين برای ماها قلب از را دنيا بگيرد هللا که باشد. دارند سود

 .آخرت

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ األولى جمادى ۱۵


