
 
 
 
 
 
 
 

  کسی که دو روز عین هم دارد در ضرر است 

 
 

 ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

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

 واآلخرين،الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين 

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

مان فرمود، "کسی که دو روز عين هم دارد، در ضرر است." در  چطور )ملسو هيلع هللا ىلص( حضرت پيامبر 

اگر شما راحت نيستيد، بدن و عقل … در ضرر است؟ در هر صورت. در اين دنيا راحتی وجود ندارد

 شما از بين می روند. جستجو علم از گهواره تا قبر است. هميشه سعی کنيد چيزهای جديد ياد بگيريد. هيچ

مان، حتی اگر هر روز کمی، مورد اطاعت )ملسو هيلع هللا ىلص( محدوديتی برای علم وجود ندارد. امر حضرت پيامبر 

 .می شود قويترو هم بدن شما  می شودقرار خواهد گرفت. هم عقل شما ثابت 

 

هنگام کاری انجام دهيد، به همان اندازه که می توانيد انجام دهيد، آنچه را که نمی توانيد انجام 

نوان مثال، به اکثر انسان ها می گويند "اشتها ميمون دارد." يک هوس دارد، و شما می بينيد دهيد. به ع

که اين آدم تمام وقت خود را با اين کار صرف می کند، آنها با آن به خواب می روند و با آن از خواب 

 .دونبه آنجا می  بيدار می شوند. به عنوان مثال، آنها می گويند که ورزش می کنند و دو ساعت از اينجا

 ویپياده رشما نميتوانيد اين کار را تمام زندگی خود انجام دهيد. به جای انجام اين کار، هر روز نيم ساعت 

کنيد. به اين ترتيب بدن شما به تنبلی نخواهد رسيد. پياده روی باعث می شود بدن شما حرکت کند. پياده 

مان به طور مداوم راه می )ملسو هيلع هللا ىلص( حضرت پيامبر  مان  است.)ملسو هيلع هللا ىلص( روی، راه رفتن، سنت حضرت پيامبر 

 رفت.

 

دويدن برای انسان ها نيست. دويدن بيشتر برای اسب ها است. اما شما اسب نيستيد. شما می توانيد 

برای مدتی بدويد و سپس قادر دويدن نباشيد. اين بار، بدن تالش می کند خود را مطابق با آن سازگار کند. 

و رگ های شما گسترش می يابد. سپس هنگامی که اين را ترک می کنيد، همه قلب شما افزايش می يابد 

چيز ها دوباره خراب می شوند. به همين دليل است: آنچه شما می توانيد انجام دهيد. فکر کنيد در طول 

عمر خود اين کار را انجام می دهيد و به اين ترتيب عمل کنيد. حتی اگر بخواهی, شما نميتوانيد دو ساعت 

دويد. شما در آينده مشغول خواهيد بود. نمی دانيد حتی اگر سالمتی هستيد. با اين حال، ول نکنيد آنچه را ب

 که ميتوانيد انجام دهيد و در آن پايدار باقی بمانيد. استقامت نيز مهم است.

 

اهل شدند. انسان ها ج اکثرقديمی را به التين تغيير دادند.  نوشتههميشه سعی کنيد ياد بگيريد. آنها 

اما اين حکمت هللا است که ممکن است يک آدم پنجاه يا شصت سال داشته باشد و بتواند قرآن و الفبای قرآن 

 را ياد بگيرد. بگذار آنها سعی کنند اين را ياد بگيرند. آنها ملت را در جايگاه احمقانه قرار دادند. آنها عادت



 

 

 

 

 

 

 

به حروف عربی بدهند و آنها را خراب کردند. چنين نوشته هايی در  داشتند نام های عجيب و غريب

مملکت های که رفتيم وجود دارد، در کشورهای آسيايی، که اگر در جايی ديگر نشان بدهيد، اگر بگيد 

حروف هستند، شما را باور نخواهند کرد. اين يک زبان آنقدر سخت است، اما انسان ها آن را ميخوانند و 

ما می دانيم حروف ها می توانند متفاوت باشند. حتی اگر حروف ها را در کنار بگذاريد، حتی  نويسند. می

اعداد به گونه ای متفاوت نوشته می شوند. آدم ها می دانند و همه را ميخوانند. هيچ مشکلی در يادگيری 

 هفته ياد بگيرد. قرآن وجود ندارد. هللا می تواند آن را آسان کند و انسانی می تواند آن را در يک 

 

وقتی يک چيز را ياد بگيريد، وقتی چيزی را شروع ميکنيد، چيزی را ادامه دهيد. حتی اگر شما 

ا هر روز بخوانيد، مطمئنا يک صفحه يا نيم صفحه را بخوانيد. آن را يک وظيفه رميتوانيد يک جزء 

ا ينکه شما بايد پياده روی کنيد يبگذاريد تا آن را فراموش نکنيد. بطور ذهنی هشدار باشيد. درست مثل ا

، عقل شما يواش يواش شروع به نکندحرکات کنيد تا بدن خود را سالم نگه داريد، اگر عقل شما کار 

خاموش شدن می شود. در حالی که از راه ديگر، به طور مداوم باز می شود، و عقل تا آخرين لحظه باقی 

 می ماند.

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 رّبانیحضرت شيخ محمد محمت 

 ، درگاه أكبابا، فجر۱۴۳۶ األولجمادی  ۱۸


