
 
 
 
 
 
 
 

 ( سخت نیستملسو هيلع هللا ىلصمان ) استادافتخار دادن به  

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر با ادب باالترين. دهد می آموزش را ادب مداوم طور به نما طريقه

: گويد می (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر. دهد می نشان یفروتن هم هنوز او ،با اينکه او خيلی باال است .است

هنوز . هستمو آخرين پيامبر رسول هللا  من: "گويد می او." ندارم غرور اما هستم آدم بچه های استاد من"

اين را  او ."ندارم غرورهستم و هنوز  اعراب"من خوب ترين از  می گويد، همچنينندارم." او  غرور هم

 .گويد می مان آموزش برای فقط

 

 ندخداوماله  غرورتکبر و بشود،  غرورخيلی چيز های دارد که  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبربا اينکه 

 خودشان را ببرند باال چگونگی ازهستند  سردرگممردم امروز است. او )به ما( اين ادب را نشان می دهد. 

 اوباد )پف( می کنند.  چيز کوچکترين در شخص نفس. می دهند نشان غرور چيز کوچکترين در و

باد  او .)اگر به يک درجه برسد( رسدب موقعيت به او اگر[ است عالی] است کسی فکر می کند بالفاصله

 )خجالت مسخره( وضعيت) حالت در و" کردم خلق را کوچکی های کوه من" ،اينکهمثل  می شود )پف(

 خودش را پاين تر می برد.( نشان می دهد، رغرو، خود بينی) تکبر فرد بيشتر چه هر. افتد می ن(دکشي

ضرت ح احاديث معنای اين. آيد می پايين است، رمتکب   که فردی و يابد می افزايش است، فروتن که فردی

  .است (ملسو هيلع هللا ىلص) مان پيامبر

 

 عربی نزبا به را آن زيرا ،بگوييم( کنيم می صحبت ی کهزبان به) ترک زبان در را آن توانيم می 

 .ستا )فرض( وظيفه و دستور يک را (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر افتخار، عشق و پيروی کردن .خوانيم نمی

 لقاب های بنده. هر چه قدر به او بيشتر احترام بگذاريم، هستند ميالد، ماه تولدشاين روز های زيبا ماه 

کار هايت می می شويم. هنگامی که هللا دوست دارد، او مراقب همه  (هلالج لجهللا جل جالله )در نذر  تر قبول

با عشق، احترام و افتخار دادن به حتی است. راحتی را دنبالمردم  .دهد می قرار آرامششود و در درون 

 .اتفاق می افتد( ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر

 

، ((ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبربه ) عشق با ؟رسيدن ها درجه اين به (هسحاباصحاب ) چگونه

؛ هر کدام از آنها شبيه يک ستاره شد و ستورات پيروی کردند، کمک کردند و راهش را پيروی کردندد

 ( گفت، "هر کدام از آنها را پيروی کنيد، هدايت پيدا می کنيد." آنها را ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر. درخشيد

 



 

 

 

 

 

 

 

 امبرحضرت پي دارندآن کسی که دوست نمی کرديم اگر با توجه به ذهن خودشان عمل کرده باشند.  پيروی

 .است (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر می کنندو آن کس که پيروی  است (ملسو هيلع هللا ىلص) مان

 

 افتخار دادن. برای نفس يک انسان (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبربه  بنابرين، زيبا است و سخت نيست

 ت( نمی گويد روی پشملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبردر حالی که . بدهد انجامرا خوبی  کوچکترينسخت است 

ی م تالش شيطانی و( دوست داشته باشيم. ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبرمان سنگ ببريم، بهمان می گويد که 

 ام همه به را خود عشق خداوندانشاءهللا باشد.  (رجلوگي) راه بندکند با هر چی در دستش است که يک 

  .بشويمدر نذر هللا  قبول قابل های بندهبراينکه  دهد افزايش

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۹ لربع او ۵


