
 
 
 
 
 
 
 

 از آن برای شکایت استفاده نکن 
 

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

 .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. بسم هللا الرحمن الرحيم

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 َوُكلُّ َشْيٍء ِعندَهُ بِِمْقدَارٍ 
  

( هللا عز و جل می گويد: "و هر چيزی نزد او به اندازه است." همه چيز برای ۸: سوره رعد) 

 . هللا عز و جل يک زمان دارد

 

با مقدار و با اندازه گيری ساخته شده. اين روزها فصل تابستان است. مردم اين جهان با محاسبه، 

 اي خنک یروز ها چهو  گرم یروز ها چهمسن بهتر می دانند  داست. افرافکر می کنند هر سال متفاوت 

 مفيدیيک  همچنين. روز های خاص است که هللا عز و جل خلق کرده برای اين دنيا و آنها است سرد

دارند. حرارت مزايا دارد و سرد مزايای دارد. مردم بايد شکايت کند چونکه اين ها از هللا ميايند. بايد 

 های که هللا داده. نعماتباشيم برای اين  ارسپاسگز

 

" خود تا از سرما م حفاظت کن."  :گويد می ما (ص) پيامبرالبته گرما هم مفيدی دارند. حضرت 

در مورد گرما او می گويد، "زير آفتاب برای مدت طوالنی نه رويد." مردم امروز ميروند و لباس های 

 .اند داده انجام چيزی فکر می کنند کهشب می مانند، و  تا صبح از خود را درمياورند، زير نور خورشيد

 نمی رساند. هيچ مشکل اين منافع نمی رساند، آن آسيب می رساند، اما گرما طبيعی

 

)ق( ما برخی سخنان زيبا داشت. او می گفت، "خبر داريد کسی  (موالنا)مادر بزرگ شيخ بابای 

می شوند، آنها با دليل گرما به  شود؟" مردم از دليل سرما به دست آوردند مريض هاز گرما مريض شاهد

دست آوردند مريض نمی شوند. "از گرما نترسيد،" او می گفت، اما همونطوری که گفتيم فقط به خاطر 

 اينکه نه بايد از گرما بترسيم به اين معنا نيست که فکر کنيم که هيچ چيزی اتفاق نمی افتد در گرما و زمان

 .بنابراين، بايد از خورشيد محفوظ باشيم.   مزير نور خورشيد به ماندي زيادی



 

 

 

 

 

 

واقع، در طول زمان حضرت پيامبر )ص( ما، نماز ظهر يکم ديرتر می خواندند تا سايه به  در

سايه بيايند و بروند. مکه و مدينه اماکن مقدس  زير مسجد عقب و جلو توانستند وجود ميامد و مردم می

ال است به خورشيد به طور مستقيم با .کنيد پيدا ظهر زمان طول درن آ هستند. نمی توانيد يک سايه مثل

بتواند در کنارش  نيم ساعت يا يک ساعت برای که يک سايه برسد و مردم طوری که نياز داريد يک

انداختن. البته  تابستان عقب ظهر يک کمی در فصل بگذارد.  اين سنت حضرت پيامبر )ص( ما است نماز

 بروند. سايه عقب و مردم می تواند جلو هنگامی که سايه است و

 ذيقعده

نا بايد از ين گرما بترسيم و نه بايد در مورد اين گرما شکايت کنيم. نياز داريم شکر به هللا بگويم 

می  تبرای اين چيز های که داده و استفاده برای شکايت نه کنيم. هنگامی که يک شخص به شکايت عاد

اجازه دهيد، انشاءهللا، . شب تا کند، صحبت را نگه داريد، "اين اينجوری و آن هم اون جوری،" از صبح

 .  داين را استفاده کنيم بيشتر برای به هللا شکر گفتند. باشد که هللا ما را در ميان کسانی که سپس گزارن

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ ذيقعده ۱


