
 
 
 
 
 
 
 

 موفقیتسر  

 

 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

 

 

سال پيش، يک طلبه از دمشق بود که او تحصيل  ۳۰ – ۲۵در آن زمان شيخ افندی در قبرس بود، 

 می آورد، بايد چه می کرد. او پرسيد، "اين يکی اين کار را به دست می آورد، يکی ديگر اين را به دست

  استقامت، پشتکاری."" :داد حيتوضموفقيت چيست؟ شيخ افندی اين را با يک کلمه  کار کنم؟ سر
 

عمل کنيد. رک نکنيد. ادامه دهيد، اين يعنی ، اگر اعمال يا کاری داريد برای انجام دادن، آن را ت

موفق خواهيد شد. برای کار های دنيوی به عينه شکل است و برای کار های آخرت به عينه شما مطمئناً 

شکل است. بهتر است اگر نماز روزانه را نگر داريد به جای يک روز نماز خواندند و روزی ديگری 

نيست؛ که شما آن هللا وجود دارد و اين سر اين است.  نخواندند. ادامه دادند مهم است. در هر چيز، حکمت

را برای يک بار انجام بدهيد و دفعه بعد شما آن را انجام ندهيد. حتی اگر شما کم کار کنيد، کار تان را 

خود را ادامه بدهيد. در پاين، به نفع شما در اين دنيا و در آخرت خواهد بود. چونکه  ادامه بدهيد. وظايف

هللا شما را برای آخرت خلق کرده است. همچنين برای انجام دادن در اين دنيا وجود ندارد. کاری ديگری 

حاکم هللا است اگر اين ها را به شما می دهد يا نمی دهد، او می در اين دنيا بعضی چيزهای وجود دارند و 

برای آن نگران  نيست که داند. اما هر کس رزق و روزی دارد. هللا رزق را نوشته است، بنابرين الزم

باشيد، اما همانطور که گفتيم، شما نميتوانيد تنبل بشينيد و کاری نکنيد. شما مطمئناً کاری الزم است انجام 

حتی اگر اين همان کار هم نيست، تالش خود را ادامه بدهيد تا هللا به شما کاری خير تر بدهيد. پشتکاری. 

 بدهد. 
 

 حد از شبي. باشد کمی اگر حتی ،انجام بدهيد توانيدب شما قدرر چ گفتيم؛ آخرت برای که همانطور

 .دهد ینم مسئوليت حد از بيش شما به. هللا دهيد انجام نميتوانيد که چيزی ياخودتان نه گذاريد  روی دوش

 گويند می انسان ها از بسياری. دهد انجام راحتی به را آن تواند می کس هر دارد، وجود خاصی نمازهای

 یم کم شان را وزن ،روند می راه آنجا و اينجا به آنها بيشتر بار ده. دهند انجام را کار اين توانند نمی که

 رينتپايين  از بايد اين. دهند انجام را آن توانند نمی آيند، می نماز به که وقتی اما کنند، می ورزش کنند،

 بيشتر يتوانندنم آنها اگر حتی. کنند کار بيشتر ميتوانندا م يکم، انسان هيک ،يواش يواش .بيايد انسان قيعم

لياء همه او نصيحتاست.  مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر نصيحت اين امر و .است شده پذيرفته هنوز کنند، کار

 شيخ افندی است. نصيحتو 

 



 

 

 

 

 

 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 رّبانیحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۶ لاالوّ ربيع  ۱۰


