
 
 
 
 
 
 
 

 تغییر نمی شود ھیچ چیز با سال نو 
	

 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ،
 .أعوذ با هللا من الشیطان الرجیم. بسم هللا الرحمن الرحیم

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سید األولین واآلخرین،
 مدد یا رسول هللا، مدد یا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا،

 .شیخ عبدهللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، دستور
 .طریقتنا الصحبة والخیر في الجمعیة

 
 

 :أعوذ با هللا من الشیطان الرجیم. بسم هللا الرحمن الرحیم
 

 یَْلبَثُوا إِالَّ َعِشیَّةً أَْو ُضَحاھَاَكأَنَّھُْم یَْوَم یََرْونَھَا لَْم 
 
 و ادنی در( توقفشان گویى كھ كنند مى احساس چنین بینند مى را قیامت قیام كھ روز آن در آنھا"
). او می گوید: "ھنگامی کھ ۴۶ت:النازعا سوره( "!آن بیشتر نبوده است صبح یا شامگاھى جز) برزخ

بود." آنھا  گذاشتھ شب یکبشوند، آنھا بلند می شوند مثل اینکھ فقط  زنده دوبارهمردم در روز قیامت 
  بودند.  هدار می شوند نھ مثل اینکھ یک سال، بلکھ یک شب خوابید، اما بیدسال می خو بن ھزاران

 
 و می کنید نگاه را آینده سال. شدند واردظاھراً  جدید سال در گذشتھ شبکھ  گویند می آنھا ،آنجا

 بھم چشم یک در زندگی. است رفتھ بین از نیز بعد سال و است، رفتھ نیز سال این زدن بھم چشم یک در
بدھیم کھ  انجامکار ھای  و یاد بگیریم کھ می آید ]جدید[از این سال  باید بنابراین،. رسد می پایان بھ زدن

  .باشد آماده آخرت مان
 

 با، احمق ھستند. زیرا ھیچ چیز جدید سال آمدن برای، ھستند خوشحالکسانی کھ برای این دنیا 
شود. سال ھای کھ � می دھد، می آیند و می روند. اجازه دھید مردم خودشان را  مین تغییر] جدید[ سال

 رفت پیش خوب سال این مثل، " جمالتیعوض کنند و سود برای خودشان با این سال بھ دست بیاورند. 
 بد اوضاع اگر حتیھای مردم بود. اعمال بد پیش رفت کرد ،" ھنگامی کھ آنچھ کھ رفت بد سال اینکرد. 
 )�( مان حضرت پیامبرو حرف ھای هللا را گوش می کند و  صادقمھم نیست اگر فرد رفت کردن،  پیش

ھیچ آسیب بھتان نمی رسانند. آنچھ آسیب می رساند از  و ھستند بیرونی ظاھر ھااینرا راضی می کند. 
 دست دادن آخرت است. 

 
 " یعنی اواسطضحىمعنی " یک شب می خوابد. فرد اوقات گاھی"مثل یک شب،" او می گوید. 

بیدار  ١٠ ساعتبیدار نمی شود، بلکھ  ٧ ساعت شخصکمی طوالنی تر است، و  منظور است کھصبح، 
  اتفاق قیامت روز آیا افتاد؟ اتفاق چگونھ! ببخشد هللا" ،می گویند آنھا دشون می بیدار کھ ھنگامیمی شود. 

 



 
 
 
 
 
 
 

) روز ھا را، سال ھا را و زمان را خلق کرد براینکھ انسان ھا �هللا جل جاللھ ( .است طوری این "؟افتاد
  کنند. استفادهیاد بگیرند و از آنھا 

 
گفتند چیز ھای مثل، "خوب پیش رفت نکرد. بد پیش رفت کرد،" برای زمان ھای مھم و با ارزش 

 )غرور( نفس در را گسل آنھا) ھستند. احمقرا، حرف ھای مردم نادان ( دیگران کردن سرزنشبرای و 
 سال" یا" ،کرد رفت پیش خوب سال" .می کنند پیدا ، این را،دیگر چیزھایشان پیدا نمی کنند، بلکھ خود
خیلی خوب  .بود خوب بسیار آن"در این سال یک سال جدید گرفتیم. آه  گویند، می آنھا" ،کرد رفت پیش بد

 وجود چیزی چنینبود..." آنھا فکر می کنند ھمھ سال آین طوری می شود.  کننده سرگرمگذشت. خیلی 
 ھرگز و ،کنند نگاه شانخود در کنند، تعمیر را شانخود مردم دھید اجازه. ندارد وجودربطی  ھیچ. ندارد
 کسانی. بروند دنبال پناه در هللا و بدھند انجام را شان عبادت باید مردمنکنند.  پیدا دیگری چیز ھیچ در خطا
	.ترسند مین چیزی دنبال پناه در هللا ھستند، از ھیچ کھ

 
 خانھ در فرد یک اگر میافتد اتفاقی آیا. دندار وجودبیرون  ھیاھو و برف، گل، باران، طوفان،

بنابرین، این سال مثل سال ھای دیگر، شبیھ است. اگر خودت را  .افتد نمی اتفاقی ھیچ نھ، ماند؟ب باقی
بشود و بھ شما ھیچ چیزی بھتان اتفاق نمی افتد. ئا بھ آخرت  رمی توانست بیرون مام فج جھنمدرست کنید، 

می کنید. این راحتی است کھ ایمان خود را نجات  منظورتان اثر نمی گذارد و در راحتی باقی می ماندی. 
 ی بیرون بھتان اثر نمی گذارند. اتفاق ھا

 
چیزھای کھ دارند اتفاق می افتند، از اتفاق ھای کھ رخ  از باید یاد بگیریم. باشیم این مراقب باید ما

می دھد، و از آنچھ آنھا سال نو می گویند. گسل (اشتباه) در ھیچ چیزی پیدا نکنیم. ایمان تان را قوی کنید 
انشاءهللا . مان را قوی تر کند ایمان خداوند کھ باشدبھتان اثر نمی گذارد. بخواھد  هللا اگرو ھیچ چیزی 

  .باشد قوی نما ایمان
 

 .و من هللا التوفیق
 الفاتحھ

 
 
 حضرت شیخ محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،١۴٣٨ راآلخربیع ٣


