
 
 
 
 
 
 
 

 بھ شخص آسیب میرساند حرص 
	

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

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

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

 
 

مردم بیشتر . دارد وجود آزمایش نوع ھمھ. است آزمایش محل ،است آزمایشات دنیای ،دنیا این
راه کھ هللا نشان می ده  در کھ افرادی. است مردم اکثر برای مورد اینبین ھم زیره امتحان می شوند. 

 مردم رساندن بھ شر ھمھ انواع و بھ عذاب، فریب، بھ متمایلتمرین نھ شدن و نفس شان را تمرین نمی کنند 
 ھستند.

 
 برد می رنج ھمچنین او. نکند پیرویخودش را  نفس و ھوشمند باشد دارد نیاز فرد حال، این با

 ،را پیروی کردن خود نفس میل فرد برای ،است مسلمان او اگر حتی. را پیروی کند خود نفس او اگر
. است بد مردم برای و شکارچیان برای خوب تلھ یک اینپیروی میل نفس خودش بھش آسیب میرساند. 

 است. معنوی و مادی تواند می این. است شده نھاده آنھا تلھ چھمی کنید  تعجب
  

 می وقتیرا و آن را میبرید."  این شما" می گویند، و چیز ھمھ دھند می قول شما بھ آنھا مادی
 دندھ می نشان زیبا پروژه یک بھ فرد آنھا" ؟دارید کمک می کنید من بھ شما چرا اما خوب، خیلی" دگوی
. ھستید این سزاوار شما. طوری ھستید آن و طوری این شما" می گویند، و دھند می قول بھش چیز ھمھ و
  ھمھ چیزھای کھ دارد بھ آنھا می دھد و بعدش پشیمان می شود. بالفاصلھ مرد"

 
 ھن گوشت توانید می بنابراین. شودب جبران دوباره تواند می آن و است دنیوی چیزھای برای این

. نیست طوری این آخرت بھ توجھ با اما. کنیدکنترل (تحّمل، راضی)  خشک نان با خودت را اما یخورد
 ً  گاھیخوب است اگر ایمان خودت را نجات بدھید، اما آخرت خیلی از دست می دھید.   با توجھ بھ قطعا
 تر خطرناک آنھا. می دھید دست خود را از ایمان نیز کھ فریب می دھند راھی چنین در افراد این اوقات
 را آن و ،است رفتھ پول تدر آن یکی وضعی. کنید پیدا را آنھا توانید می ھر جای کھ نگاه کنید. ھستند
 .است را خود نفس تقصیر

 
ممکن است بھ خاطر سھ سکھ از دست بدھید آنچھ کھ دارید سعی می کنید بھ دست ! نباش حریص

بھ دمیاط تان است در راه  خانھ در کھ بلغور ممکن است از دست بدھید: "گویند می کھ ھمانطور بیاورید.
 است. . برنج آنجا خیلی معروفاست مصر در کھیک شھرستان است، دمیاط خاطر برنج بھ دست آوردن. 

 او را  کسی." چیزی بخرم و بدھید بروم اجازه من بھتا خستھ شد و فکر کرد، " خورد بلغور فرد خیلی



 
 
 
 
 
 
 

ا از ر بلغوراین را بھ من بده و برا چیزی بخر. آنجا دارند برنج پخش می کنند." فرد " ،ندگفت کرد با فریب
ً . ماند باقی گرسنھاو گرفت و مرد مان    آنھا اگر پول ندارید برنج نمی دھند. قطعا

 
انجام بدھید، چیزھا را  دھنگامی کھ کاری می خواھیرا با ھمھ میتوانیم استفاده کنیم.  مثال این

 شیطانخوب بھ نذر بگیر و فریب نھ خور ھنگامی کھ باید کاری انجام بدھید، ھنگامی کھ باید کار کنید. 
کھ فریب خورد پدر مان آدم بود. این یعنی کھ قدر فریب شدن  اولینفریب کرد، و  بار اولینمردم را از 

." نھ چیزی چھ و خورم نمی فریب من" گویم، نھ بنابراین،. است سالم علیھ آدم زمان از مورد اینھستیم. 
ندھید.  از دست ھای بد درا در دست چنین افرا خود فرزندانخود را و رزق  رزق. باشید مراقب. کنید دقت

 شوید.  ھاگر فریب ن نفربرای خود تان خوب است و برای آن یکی 
 
) حرام( قانونی غیر پولفریب بھت کند.  طرفآن یکی  اگرمی شود  کثیف اما است، تمیز پول این

بھ نفع ھر دو می شود و  ،نکنید کالھبرداری و باشید ھوشیار اگر. می شود حرام مرتکب مرد و شد می
 ھوشیار بنابرایننیز مرتکب گناه نمی شود.  طرفآن یکی . نمی شود وارد محمد امت میان در کثیفپول 
 خداوندانشاءهللا . است بدتر وضعیتبار  این: باشید مراقب دارد.، بیدار) بودن خیلی چیز ھای مفید ب(مراق
 .(درست) کند اصالح ھمھ را

  
 .و من هللا التوفیق

 الفاتحھ
 

 
 حضرت شیخ محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،١۴٣٨ راآلخربیع ١٩


