
 
 
 
 
 
 
 

 فکر نکنید از خودتان است بلکه از جانب هللا است 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 سيد األولين واآلخرين،الصالة والسالم على رسولنا محمد 

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 :الرجيم. بسم هللا الرحمن الرحيمأعوذ با هللا من الشيطان 

 

إِْعلَُموا أَنََّما اْلَحيَاةُ الدُّْنيَا لَِعٌب َولَْهٌو َوِزينَةٌ َوتَفَاُخٌر بَْينَُكْم َوتََكاثٌُر فِي اأْلَْمَواِل 

 َواأْلَْوََلدِ 
 

 زوناف و شما ميان در فخرفروشى و پرستى تجمل و سرگرمى و بازى تنها دنيا زندگى بدانيد"

هللا عز و جل می گويد: "بدانيد که زندگی اين دنيا (. ۲۰)سوره حديد:،" است فرزندان و اموال در طلبى

و رقابت در افزايش اموال و  به يک ديگر نسرافراز بودو  تفريحی و انحراف و آرايشچيزی جاز 

 ." اين چيست؟ آنها امتحان هستند.نيست فرزندان

 

 ماد: "من اين را انجام دندگفت )بزرگ کنند( با را افزايش شانهميشه خود ندکن می اکثر مردم سعی

به طوری که در نهايت مردم انحراف می شوند شديد آنقدر بعضی از مردم ." مرا انجام دادآن و من 

 ابراينبن می شوند. عصبانیميبينند و از آنها می خندن در زمانی که برخی ديگران از آنها  وضعيت آنها را

انجام می دهيد براينکه  . گاهی اوقات چيزیمی شوندتبديل  به يک مضحکه و آنها به يک موضوع مسخره

 بهتر است آن را یک جور با ادب تر بگوید.  بتوانيد از يک موضو صحبت کنيد. 

 

 یيزهيچ چ کی فکر می کند هستيد؟"آنها خواهند گفت، " ،"کار را انجام دادماگر بگوييد، "من اين 

 وديمب به ما کمک کرد و قادرموفقيت در اين کار داد، خدا هللا د، "گويب داردنياز  فردبا اين حال،  .ینيست

خدا را شکر که چيزها خوب پيش رفت کردن. اگر از اراده هللا نبود، هيچ  .بدهيمانجام  را و آن را اين

ند نامی تو ها د. اين افرادنميليون ها نفر مردم مثل شما وجود دارکاری نميتوانستيم انجام بدهيم. "چونکه 

هيچ کاری نتوانستند انجام بدهند، و آنها گير کردن در ، آنها نرسيدآنها  هللا به، اما کمک باشند بهتر از شما

 همان جای که هستند.

 

خوب بود آنچه انجام داديد؟ خوب )خير( بود اگر هللا را به آيد داشتيد. اگر نه، اگر فکر می کنيد 

 کنيد. مردم از  نگاهسپس آن خوب نه بود. ميتوانيد خودت را هر چه قدر بخواهيد بزرگ از خودت آمد، 



 

 

 

 

 

 

 

 وقتی صحبتکردن. بسيار مردم اين طوری هستند.  به صحبت کنيد شروعشما می خوندند هنگامی که 

می کنند از اين مرد ،" مردم شروع آن را انجام دادممی کنند و می گويند، "من اين را انجام داد و من 

. بهتر است اگر زدنر آنها حرف نمی ، اگبود . البته بهتررا ادامه می دهند آنها هنوز هم صحبتخنديدن. 

يز درست ن صحبت کنند. اين ادبساکت بمانند. و يا اگر آنها صحبت می کنند، آنها بايد با توجه به  در آنها

 است.

 

ادب در اين چيزها مهم هستند. و اين تمرين ها از شيخ ها به دست ميآوريم، مردم آن را و  تمرين 

ای بر اندازه کافیدنيوی به دست ميآوريم فقط به  عادیتمرين که از مردم  ها به دست ميآورند.مرشد از 

ديگری ندارد. نياز داريم به هللا فکر کنيم در هر  استفادهخودمان را )نفس مان را( بزرگ کردن است. هيچ 

 اين دنيا و آخرت باشيم.  کار هر موفقيت دردر هللا برای  هو دنبال پنا لحظه

 

 کيحتی ، بعد می بينيد که کردنپر است از نمونه است. مردانی که با ميلياردها بازی می  دنيا

ا برای شما کنيد اين دني. بنابراين، فکر نزندگی می کنند زندگی پر از بدبختی دارند در يک سکه ندارند و

ه ادام ا، برکت ها(ميماند. هميشه هللا را به ياد داشته باشيد و شکر کنيد به طوری که نعمت ها )لطف ه

 .کندافزايش خداوند آنها را  هللاانشاء داشته باشد.

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۸ راآلخربيع ۲۳


