
 
 
 
 
 
 
 

 تواضع 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 .﷽    أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. 

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

ين  "الديعنی نصيحت دادن.  دينمان است.  دين امر شيخ افندی و امرصحبت نصيحت است. اين 

جلوگيری از کار های بد انجام  آن چه خوب است، انسان ها". نصيحت دادن يعنی نشان دادن به نصيحت

عضی بانجام نه دهند. حتی اگر تنها دو کلمه باشد، می تواند نصيحت بشد.  ستم و ظلمو مانع کردن که  دادن

ی آنها يچ کسند اما با حکمت هللا، هيچ کسی به آنها دقت نمی کند، هنمی ک صحبت ها ساعتخيلی  انسان ها

 .بماند باقی انسان ها ذهنرا گوش نمی کند. بهتر است اگر فقد دو کلمه بشد اما در 

 

دنيا. قط فه تنها به همه دنيا ميرسيد؛ ن مانبزرگ  (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبرزيبا است.  تواضعبا  یانسان

مثل او وجود ندارد. در  تواضعانقدر  با ، هيچ کسیمرتبجهان را دارد. حتی با اين  مرتباو باالترين 

ر بود د طبيعیبدون مقام بيش از حد استکبار بودن. بعضی از انسان ها مان  (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبرزمان 

يا خودش را قبول  ش بداندخودش را با ارز انسانبودن. هيچ معنی ندارد که يک  رورغفرهنگ شان، م

 به ارزش داد و مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبربه  (هلالج لجهللا جل جالله )که هللا می دهد مهم است. . مقامی کند

بنابرين، هيچ اخالق زيب را پيروی کرد. اين باشد. او،  با تواضعکه  دادامر  مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر

ه قدر باشيد. هر چ رمتکب  نمی گويد که هر چه قدر بيشتر مقام داشته باشيد، بيشتر  وصولی، هيچ نقانو

اخمو ر بيشت تر باشيد، رمتکب  هللا  عزيز تر هستيد. هر چه قدر  حضورو در  انسان هاباشيد،  تر تواضع

بيشتر ازتون فرار می کنند. اين چيز است که  انسان هادرست تر ببينيد،  خودتانو  باشيد (زود خشم)

  .آموزد می مانزيبا  (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر

 

دارند. هر کدام را بخوانيد، هيچ کسی پيدا نمی  وجود های کتاب و روايات ،شريف حديث بسياری

مان همه ی کار هايش را خودش انجام می داد. هنگامی که  موالیتر باشد.  تواضع(، ملسو هيلع هللا ىلصکند که از او )

می کرد که بشينند. به هيچ کسی اجازه نمی داد کار  شش برای او بلند می شدند، او بهشان خواهاصحاب

 .وجود دارند او های آموزهاز ه های هايش را انجام بدهد. هزاران نمون

 

 پيروی کند.  (ملسو هيلع هللا ىلص)اول بايد نمونه او را عالم باشد،  می خواهدبه همين دليل است که، اگر کسی 

است، سخت است. به همين دليل است که  رمتکب   شکار سختی نيست، اما برای کسانی که نفس تواضع

 نشاندش نابودخودشان قبول نکردند و آن باعث  غروراسالم را قبول نکردند. آنها به دليل  قريشکافران 

 د و هم می کناست، دو برابر به دست ميآورد، هم هللا قبولش  تواضعو آنها به جهنم رفتند. اما کسی که شد 



 

 

 

 

 

 

 

. که هللا به همه آنها بياموزد، که هميشه آن را پيروی کنيم، و هرگز انشاءهللا هستند محبوب انسان هابرای 

 آن را فراموش نکنيم. 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 رب انیحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۶ لاالو  ربيع  ۱۲


