
 
 
 
 
 
 
 

 پیدا می کند یشخص با ذهن خوشبخت 

 

 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

 

 

 ذهن او خواهد،می  را چيزی)هلالج لج( جالله هللا جل  که هنگامی( فرمود: "ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر

 اين چطور": کنند می فکر آنها بعدها" .دهد می انجام را آن فرد آن از پس و برد، می بين از را شخص

 نمی که را چيزهايی مردم .افتد می اتفاق مردم برای اين مثل چيزها زمان، به زمان "؟انجام دادم را کار

می گويد، "هللا ذهن  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر اينجا در. دهند می انجام کنند نمی معمول طور به يا خواهند

 شخص را از بين می برد براينکه او می خواهد اتفاق بيافتد."

  

 نمی انجام خوب کارهای کنند، می ترک را آن مردم وقتی زيرا است؛ مهم یچيز ذهن بنابراين

 قدرچ نيست مهم. شناسد می را خدا که است کسی هوشمند شخص .کنند می پيدا یخوب ذهنيت با مردم. دهند

 يچه )قبول نمی کنند( کنند مینمی شناسند  را خدا که افرادی ،باشند دنيای مردم چشم در را آنها هوشمندانه

. تاس (دخر بی، رشعو بی عقل، بی) عقلغيرذی بزرگترين زيرا هللا را قبول نکردن. ندارند ذهنيتی

يا ، زيرا پايان اين دناست (دخر بی، رشعو بی عقل، بی) عقلغيرذیدستورات هللا را پيروی نکردن نيز 

 .گرفت خواهد قرار سوال مورد آخرت در آخرت است. اين چيز ها

 

 کسانی. ابرو آنها را می برد هميشه خدا اما ،می زنند هستند هوشمندخيلی نفر ها خودشان را به 

هم نيستند، م خوب خداوند نظر در اگرنذر خوب گرفته نمی شوند.  به هرگز کنند، می مخالفت خدا با که

نيست اگر در نذر مردم خوب و يا بد باشند. مهم است که خوب در نذر هللا باشيم. و اين امکان است وقتی 

 هستند افراد از بسياری حاضر، حال دردور می شويم.  ممنوعيترا انجام می دهيم و از  خداوند تدستورا

 اساس بر قضاوت با و دهند می( مذهبی احکام)ها  فتواآنها  به دانشمند )عالم( می زنند.خودشان را  که

 را مردم آنها. شوند می ظاهر مردم نگاه در آنها که طوری به آيند، می بيرون خواهند، می چه مردم اينکه

 .کشند می حماقت و (دخر بی، رشعو بی عقل، بی) عقلغيرذی به

 

 ناياز دست بدهد.  شانبدبخت کند و ابرو  را شخص که کند می تالش مداوم طور بهزيرا نفس 

خودش را پاين ببيند در نذر مردم. مهم نيست چه قدر درجه آنها باال باشد، افراد که  فرد که شود می باعث

آنچه  یراز در خواهند می مردم که است دليل همين به. نيستند قبول قابلنفس خودشان را پيروی می کنند، 

  .کشندب خجالت بيايد بيرون اگر که ترسند می آنها. دهندب انجام دميخواه نفس شانکه 

 



 

 

 

 

 

 

 

عای د بنابراين،. کندن محروم هوشمند اقيانوس از را مردم هللا کند، محافظت را ما خداوند که باشد

 است عبادت سال ۱۰۰ از بهتر تفکر ساعت يک. عطا کند هوش و عقل به مردم خداوندمان اين است که 

قابل  خداوندانشاءهللا در چشم . کندن محروم هوش اين از را کس هيچ خداوند که باشد. (بيهوده عبادت)

 احترام باشيم، و نيز قابل احترام در چشم مردم می شويم.

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۹ محرم ۴


