
 
 
 
 
 
 
 

 دهللا دوست دارد کسانی که سپاس گذارن 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

ْحٰمنِ  ٱّلٰلِ  بِْسمِ أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم.  ِحيمِ  ٱلرَّ  .ٱلرَّ

 واآلخرين،الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين 

 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

 

 

 .شود می شروع زيبا آيه اين با شان عظيمقران " هلل الحمد"

ِ اْلعَالَِمينَ  ِ َربه  اْلَحْمدُ ّلله

 .(۲:فاتحه سوره) هللا است که پروردگار جهانيان است" صوصمخ"ستايش 

ِ الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َواألَْرَض َوَجعََل الظُّلَُماِت َوالنُّورَ   اْلَحْمدُ ّلِله

"همه (" آورد پديد را نور و متها ظل و آفريد، را زمين و آسمانها كه است خداوندى براى ستايش"

 سوره) )را خلق کرده است" نور و تاريکیو  آفريده را زمين ورا  ها آسمان کهستايش به خاطر هللا است، 

 يم کهدار نياز( ستايش کنيم و به او سپاسگذار باشيم. هلالج لجنشون برای مان است که هللا ) يک اين( ۱:انعام

 سپاسگذار اين نعمت بزرگ باشيم." براينکه هلل والشكر الحمدهللبگويم " هميشه

 

و بعد  مکرديم، چونکه نيت کرده بوديم بريم بخوابي عبادتکه تمام شب  کند حسابرا  ما هلل الحمد

جال می دهيم و شکر می کرديم. هللا را  عبادتاز بيدار شدن ادامه بدهيم. قبول می شد مثل اينکه تمام شب 

 .نيست همه قسمت اين. است زيبا چيز يک اينکنيم که به اين نعمت رسيديم. 

ْن ِعبَاِدَي الشَُّكورُ   َوقَِليٌل مهِ

 مک بسيار هستند سپاسگزار که کسانی")" شكرگزا منبندگان  از كمى عده ولى" گويد، می او

 هک کسانی هللا. دارد دوست هللا که است چيزی. است بزرگ وظيفه يک شکر( ۱۳:ءسبا سوره) (هستند"

 .داردن دوست هستند کفر که کسانی و دوست دارد دنکن می شکر را خدا

َ الَ يُِحبُّ اْلَكافِِرينَ   فَإِنَّ اّلله

(. ۳۲:عمران آل سوره) ("ندارد دوست را کافران خداوند واقع در""هللا کفران را دوست ندارد" )

 يد هللا را باشيم. با ببه خاطر اين دليل است که بايد مراقبرعکس، يعنی برعکس سپاسگذاری کافر است. 

https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85#Arabic
https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85#Arabic
https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87#Arabic
https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87#Arabic
https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86#Arabic
https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86#Arabic
https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85#Arabic
https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85#Arabic


 

 

 

 

 

 

 

ستيم. با مردم با سپاس باشيم، يعنی با هللا با سپاس هنياز داريم با هللا سپاسگذار باشيم. شکر کنيم و 

 بر ناهپمی کنند. اگر نه، اگر اين را انجام ندهيد،  لطفيک  آنها که زمانیکنيم  تشکر مردمبه  بايد همچنين

سپاسگذار بودن برای  بنابراين، ايمان مان را از دست بدهيم. عيف می شود و می توانيمضمان  ايمان هللا

 برای همه ما ها است. وظيفهاين نعمت يک 

 

ی هستيد. هيچ کس ضررانجام ندهيد، در  را اينکار اگر ؟اين را انجام ندهيم اگر افتد می اتفاقی چه

 راقبم. بدهد توانيد می ديگر افراد نه و امريکا نه و اروپا هننمی تواند بهت بدهد آنچه که هللا بهت می دهد. 

. نيدک شکر ها شب اين و روزها اين اعطای برای را هللا. کنيد اعتمادبه هللا  اما ها انسان به اعتماد از باشيد

 خداونده ب شکر اين. نباشيد بيکار و ،را بدانيد آنها ارزش ،بگذاريد آنها به احترام ،آن را بدانيد فضيلت

 .است

 

هللا عز و جل می گويد، "کمی . سپاسگذار هستند مردم از کمی تعداد شده، گفته که همانطور

ِعبَاِدَي ": دگوي می هللا عز و جل. سپاسگذار هستند باشيم که کسانی از هميشه انشاءهللاسپاسگذار هستند." 

ها  ندگانبدر ميان آن  انشاءهللامن سپاسگذار هستند."  بندگاناز  کم بسيار "، يعنی "بندگان من." "الشَُّكورُ 

 هميشه در ستايش و شکر باشيم. انشاءهللاباشيم. 

 

 بد شخص. خلق کرده است را خوبهای  چيز همههللا . داردن وجود هللا خواست به بد چيز هيچ

 و تاس سپاسگزار ،است قوی شايمان و دارد دهللا اعتقا به که کسی خوب، شخص. بيند می بد را چيز همه

و نه با  نه شويم (يکجور) سازگاراز آنها باشيم. که با نفس خودمان  انشاءهللا. می کند ستايش چيز همه برای

ه قلبمان هميشه پار از ايمان باشند به طوری ک انشاءهللاتوجه نکنيم به آنچه که می گويند.  انشاءهللاشيطان. 

   جای برای شيطان وجود نه داشته باشد.

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۸ رجب ۳


