
 
 
 
 
 
 
 

 خوب است نصیحت را قبول کردن 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

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

 

 الَِّذيَن يَْستَِمعُوَن اْلقَْوَل فَيَتَّبِعُوَن أَْحَسنَهُ 
 

(. ۱۸:الزمر سوره" )كنند مى پيروى آنھا نيكوترين از و شنوند مى را سخنان كه كسانى ھمان"

است، "ما را در ميان کسانی که نصيحت را قبول می کنند قرار  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبريک دعا  ھمچنين

 ی گويد، بده،" او 

 اللھم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه

 نصيحتبد را نشان دادن، . دھد می نشانخوبی را  نصيحت. دندار وجود نصيحت انواع خيلی

 ادهدنيست، شر انجام دادن است. مردم نياز دارد گوش کند و آنچه که خوب است قبول کنند، آنچه دستور 

پس  کند نمی قبول اگررا قبول کردن. اگر آنھا گوش کنند، برای خوبی خودشان است.  نصيحت، و است

 ھر جور بخواھند.

 

خوب است و چه به است، آنچه خوب است و آنچه به برای خودشان ند چه نانسان ھا نياز دارند بدا

ن. را قبول کرد نصيحتمھم است ، و چيزی زيبا است  نصيحتھستند اگر اين را ندانند.  ضرراست. در 

 دنبال چيز ھای تنھا آنھادارند.  نه ھيچ چيزی که شبيه آن باشد دوست نصيحتبا اين حال، مردم امروز نه 

 که نفس شان دوست دارد ھستند. 

 

 يحتنصآن  که حالی در. گويند می آنھا" نيست، نصيحت اين" نيست، مناسب شان نفس با آن اگر

. دخواھ نمی را شر جز چيزی ھيچ نفس. است خوب شانخود روح برای بلکهبرای نفس شان خوب نيست 

 نصيحت ،بنابراين. بھتان نمی دھدھيچ خوبی ھستيد اگر نفس خود را پيروی کنيد. نفس  نصيحت در ھميشه

اين در پ توجه کن حتی اگر با نفس تان مناسب نيست.سخت است.  نفس ھا را گوش کن حتی اگر برای

 مند می شويد.  بھره

 



 

 

 

 

 

 

 

نگامی ھ است و ھيچ سودی پيدا نمی کند. ضررود، فرد ھميشه در بر شنفسدنبال  فرد اگر نه، اگر

نکه دارند، براي نگهکه هللا عز و جل اين زندگی را خلق کرد، او به انسان ھا اراده داد براينکه نفس خود را 

ن. نفست را ول نک افسارد. بخواھي اين را . ميتوانيد اين را انجام بدھيد اگرکنند سلطنتشان نفس  روی

 نفس رفطاز  ضررھيچ کسی  به خودت را کنترل کن. باشد که هللا به ھمه اين قدرت را اعطا کند براينکه

 امين. نرسد. مان

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۸ اآلِخر ُجمادی ۹


