
 
 
 
 
 
 
 

 کنیدتقلید را  )�(حضرت پیامبر مان  
	

 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
 

ِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ لَقَْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل   هللاَّ
 
). هللا عز و ٢١:االحزاب سوره( "بود، نیكویى سرمشق هللا رسول زندگى در شما براى مسلما"

 مان حضرت پیامبر" میتوانید او را تقلید کنید. .است شما برای زیبا نمونھ یک خدا رسولجل می گوید: "
پیدا می کنید و درجھ ھای باال ھا را بھ دست  افتخار. بلند می شوید اگر او را تقلید کنید. کنیدتقلید را  )�(

 می آورید.
 
 می کنند تقلید وھستند  شبیھ اما ،نمی کنند تقلید را او ،حاضر حال در، مردم متاسفانھ حال، این با
این آخرین . باشند غربمثل  خواھند می آنھا ھستند؟ کسانی چھ آنھا و. کرد خواھد تقلید باید نھ کھ کسانی
 کل بھ آرامی بھ سپس و رسید مردم از خاصی کالس یک بھ ابتدا از شیطان این گذشتھ، سال ٢٠٠تا  ١۵٠
 .دنآی می غرب ازشان  اثر باشد، داشتھ وجود فایده بی کار چھ ھر. رسید کشور

 
کھ باید بھشان  مردم ،ھستند برتر مردمکھ  کنند می فکر آنھا. ھستند برترکھ  کنند می فکر آنھا
 شیوهھای شان، نھ  عاداتداشتھ باشیم. نھ  حسادت آنھااز  باید اسالً  نھ کھ حالی درداشتھ باشیم.  حسادت
ظاھر شان، چھ باطن شان باشد، آنھا مردمی نگاه کنید، چھ  عقلشان خوب ھستند. اگر آنھا را با  زندگی

خودشان را درست کردند و دارند. اما  سیستم. ممکن است آنھا داشتھ باشیم حسادتنیست کھ باید از آنھا 
ھای خوب دارند و ما ھا آنھا را داریم تقلید  عاداتھای بد شان را بھمان می رسانند. آنھا  عاداتتنھا دارند 
ھای بد شان را دار  عاداتبھمان  اید کنیم، اما تنھھا را تقل عاداتکھ این  خواھد نمی شیطاننمی کنیم. 

 آموزش می دھد و بھمان نشان می دھد کھ آنھا را تقلید کنیم.
 
ھای خوب را ترک کرده  عاداتچونکھ . است افتاده تحال این در مردمکھ  است دلیل ھمین بھ

کھ نھ باید از آنھا حسادت  ھای عاداتھای کھ باید از آنھا حسادت داشتھ باشیم، و نگاه کردن  عاداتاند، 
 ، بنابریننمونھ گرفتند.  عنوانھای بد آنھا را گرفتند، کار ھای بد کھ انجام می دھند، بھ  عاداتداشتھ باشیم. 



 
 
 
 
 
 
 

 نعمت و بزرگ افتخارخودشان) برگردند و ارزش خودشان را ببینند. کھ این  حواس( سرعقلمردم باید بھ 
 .دندھب تشخیصکرد،  اعطاکھ هللا  بزرگ

 
را  ما آفرید، محمد امت میان در را ما خداوند. ھستیم خوشبختخیلی  مردم میان در شکر را خدا
چونکھ ھیچ چیز قابل حسادت باالتر (بیشتر) از این  دارد،ن وجود این از باال تر افتخار ھیچ. آفرید مسلمان

است. ھر چھ قدر  )�( مان حضرت پیامبرنیز وجود ندارد. یک چیز قابل حسادت وجود دارد، و آن ادب 
ر و ارزشت کم ت افتیبیشتر در این راه ھستید، بیشتر بلند می شوید. ھر چھ قدر دور تر ھستید، بیشتر می 

ارزش پنج سکھ نیز نداشتید. هللا فقط کمکت می کند اگر بھ راه حقیقت بربگردید. او از لطف می شود. 
می برد، و او کمکت می کند. ھر چھ قدر بیرون تر از راھش بروید، ھایش بھت می دھد، او بتو را باال 

 بیشتر بدی بھت اتفاق می افتد. بھ ھمین دلیل بیاد ارزشش را بدانیم.
 
کنیم،  درک ارزش آن را دھید اجازه. است )العاده فوق( بھا بی رحمت و برکت یک نعمت این

درک نکنیم. آن را  بزرگآنقدر  نعمت یک ارزش کامال توانیم نمی ،بنابراین. باشد کمی یک اگر حتی
. اما ھنوز میتوانیم یک کم ارزشش را نیست متناسب شخص یک تخیل و ذھنآنقدر با ارزش است کھ در 

  .میکنیم آن را درک ارزش و را می بینیم آن ارزش کھ کسانی میان در را ما خداوند انشاءهللادرک کنیم. 
 

 .و من هللا التوفیق
 الفاتحھ

 
 
 حضرت شیخ محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،١۴٣٨ ربیع اآلخر ١٢


