
 
 
 
 
 
 
 

 مان افزایش یابد )محبت( عاطفهکه  

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

 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

 

 

دا می کنيم. آنها در حل صرا  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر که وقتی آيد می خوبی و فرود نعمت

به نام ا اين مردم خصوصنشان نمی دهند. م (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبربه  کافی اندازه به احترامحاضر 

نشان بدهند زيرا آنها قران را می  عادی فرد يکرا مثل  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبرکه می خواهند  عرب

 دانند. 

 

پيروی کنيم. کسانی که سنت را انجام  را (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر عمل هر و کلمه هرسنت است 

پيدا می کنند، و اين برای  احتراممی گذارند،  احترام (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبرمی دهند و سانی که به 

 طرخا به از بين ببردعا کنيم، "اين مشکالت را اين طوری خودمان مفيد است. در هر سختی نياز داريم 

." "دعا تنها در اين راه جواب پيدا می کند،" هللا عز و جل می گويد. دعا مان (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر

 شروع می کنيم و صلواتشروع کنيم، با  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبرجواب پيدا می کند هنگامی که با اسم 

 تمام می کنيم.  صلواتبا 

 

نگاهت نمی کند. فرد ميتواند دعا کند، اما اگر بپرسيد، "چرا جواب  (هلالج لجهللا ) صورت، اين غير در

نمی گويد. اين کلمات هللا عز و جل می گويد  صلواتپيدا نمی کند؟ چرا قبول نمی شود؟" دليلش است که 

 می شود. ذکر (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبرمی کند هنگامی که اسم  اعطا صلواتکه حتی او 

 

 َوَمََلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبي ِ ِإنَّ اَّللََّ 
 

 بر ترحم و برکت او فرشتگان و هللا واقع، در) دفرست مى درود پيامبر بر فرشتگانش و "هللا

را  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبرارزش  که است مهم بنابراين،(. ۵۶:احزاب سوره)؛" می فرستند( پيامبر

 هيچ ارزش. بلد هستند عربی زبان که زيرا چيز همه که دانند کنند که همه را می می فکر اعراببدانيم. 

هد، و يا اگر به او احترام نگذاريد. مهم ند (اطالع) نشان بهتان ندارد زبان را بدانيد اگر هللا عز و جل

حضرت به  (داشتند ارادت)توجه کردن،  دادن اهميت، احترام و عاطفه )محبت(نيست. آنچه مهم است، 

 زيرا فرد با محبت نجات پيدا می کند.اين چيزی است که مهم است،  است. (ملسو هيلع هللا ىلص) مان پيامبر

 



 

 

 

 

 

 

 

ت حضرباشيد، اما هيچ به درد نمی خورد هنگامی که به  دهر چه قدر دانشمند به بخواهي توانيد می

نها نيستيد! آ ضررنداريد. چيزی جز  همنداريد. هيچ فايده برای ديگران  عاطفه )محبت( (ملسو هيلع هللا ىلص) مان پيامبر

 برحضرت پيامفرق دارند.  عادیميبينند. حتی مقدسان با مردم  عادیمثل فرد  را (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر

پيدا نمی شود. اما فرد  عادیهای داشتند که در مردم  صفاتداشتند، خيلی  مختلفهای  صفات (ملسو هيلع هللا ىلص) مان

  بايد چشم داشته باشد براينکه اين ها را ببيند.

 

برای  مضرمی گذرند. اين  و گويند می آنها "،است شما و من مثل کسی او" صورت، اين غير در

ندهد و او  اطالع (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبراکثرا شيطان سعی می کنند به مردم از ارزش هر کسی است. 

را پيروی می کنند هنگامی که اين کار را انجام می دهد.  شيطانرا به يک جور ديگری نشان بدهد. خيلی 

 (ملسو هيلع هللا ىلص) انم حضرت پيامبر به نسبت محبتپاين می افتد هنگامی که مردم  [خشم با]منفجر می شود و  شيطان

 دارند. 

 

کند. که  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر ارزشمندخداوند عز و جل ما را يک آمت  انشاءهللا بنابراين،

 مان پيامبر حضرتداخل تر مان بشود، به طوری که محبت مان جز به او بيشتر نشود. محبت به  محبتش

و  دبر می باال را نما روح که است چيزی اينو به هللا عز و جل آن چيز است که بيشتر نياز داريم.  (ملسو هيلع هللا ىلص)

 است. (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبردرجه مان را بيشتر می کند. اين محبت به 

 

گفت، "کسی که دو روز يکسان دارد در ضرر  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبربشود.  افزايش روز هر

 وند.دارند کمتر می ش بلکهبيشتر نمی شوند،  اعمالت. يابدمی  افزايشاست )از بين رفته است(." محبت 

 (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر ی همسايه. انشاءهللا برود باالکه محبت مان بيشتر بشود به طوری که درجه مان 

 در بهشت بشويم.

 

 .التوفيقو من هللا 

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۸اآلِخر ُجمادی ۱


