
 
 
 
 
 
 
 

 داده رخ اتفاقی چه در استخیر  

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 .﷽    أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. 

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 داده رخ آنچه در است خير. "استمان  (ملسو هيلع هللا ىلص) پيامبرحضرت  حديث،" يک وقع ما في الخير"

 برای مسلما افتد، می اتفاق چيزی وقتی .باشيد نگران چيز هر مورد در نيستيد مجبور شمايعنی ." است

يک  ميافتد، اتفاق نداريم، آن روی بر کنترلی هيچ کهيعنی اگر چيزی  خير است. مسلمان برای و مؤمن

 .کند می خير را چيز هر که بد است. هللا رسد می نظر بهخير در آن وجود دارد با اينکه 

 

الزم  شما. رديدک کار خير شما که بگوئيد و کنيد گناه توانيد نمیيعنی نميتوانيد . است بخش دو اين

 گناه مرتکب شما يا برساند آسيب ديگران به که دهيد انجام کاری اگر. ايد داده انجام کاری چه بدانيد است

اما اگر چيزی بد بهتان اتفاق بيافتد هنگامی که بيرون  .است شده نوشته ناعمال تا مورد در شويد، ديگری

د يا اذيت کنند، اين خير است چونکه هللا ا اگر انسان ها بهتان آسيب برسانمی رويد يا از بيرون ميايد، ي

 کردم می آرزو ،داده بودم انجام را کار اين که کردم می آرزو من: "گويند می انسان ها اکثربهتر ميداند. 

 اتفاق آنچه در وجود دارد خير: "بگو راحت. نيست اين چيزها گفتن به نيازی..." بود افتاده اتفاق اين که

  طريقت .است ادب طريقت اين و است، تسليم کند، می هللا آنچه قبول کردن. است تسليم اين." است افتاده

يزی طريقت چ است. تربيت فهم قابلنشان می دهد به يک شکل که بيشتر  اسالم کهآنچه را  دهد می نشان

  بیعص افتد می اتفاق که آنچه هر با يکیمهم است. کسی که به طريقت تسليم می شود، راحت می شود. 

 راگ حتی. ميميرند اندوه و غم از( دنيوی انسان های) دنيا اهل. هللا است از بد و خير گويد مینمی شود و 

 دو پيش، قيقهد پنج اگر افتاد؟ اتفاق اين چرا: "کنند می گريه همچنان آنها بيافتد، اتفاق کوچک بسيار چيزی

درون  "... دادم نمی انجام را کاری چنين يا بودم نديده را اين من بود، داده رخ پيش ثانيه سه يا پيش ثانيه

 قبول کنند. است داده رخ ای حادثه يا دهند می انجام که ای فاجعهآنها خودشان را می خورد بدون اينکه 

 

 هب. است تر سخت آنها درمان. است يعنی روحانی ها است، درونی بيماری انسان، واقعی بيماری

 يک يزن مورد اين در مطمئنا: "بگويد بايد ،افتد می اتفاق شما از خارج در چيزی وقتی که است دليل همين

 اشم اگر امانشود. اين يک صحبت کوچک است،  غمگيننشويد، و درون تان   عصبیخير وجود دارد." 

 در روز هر بزرگ يا کوچک چيزهای پيدا می کنيد. برای هر کس مهم چيزهای کنيد، فکر اين مورد در

هللا  به و ،"خير وجود دارد مورد اين در" ،بگوييم اينها همه بهخوب است که . افتد می اتفاق لحظه هر

 توکل کنيم و به هللا تسليم شويم.

 



 

 

 

 

 

 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 رّبانیحضرت شيخ محمد محمت 

لُجمادی ۱۴  فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۶االَوَّ


