
 
 
 
 
 
 
 

 خودتان را با دیگران مقایسه نکنید 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 .﷽    أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. 

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 بيان را شان نظرات خواهند می و دانند می را چيز همه کنند می فکر مردم، همه واقع در مردم،

 مردم کردن خراب برای (گول زنیکلک ) يک اين. است شيطانهای  وسيله وکلک های  يک اين. کنند

 را هآنچ هر بايد مردم. کنند توجه شانخود کار و کسب به بايد همه و است داده وظيفه کس هر هللا به. است

 و سبک در شما اگر استفاده( نداردمفيد، هيچ فايده ) .دهند انجام سازد، می شان شخصيت و طبيعت با که

 رمض اين .دخالت می کنيد فهميد نمی که مسائلی مورد در را خود بينی و ،کنيد می دخالت ديگران کار

 .دانيد نمی شمورد در است که کار و کسب زيرا نيست مفيد بلکه است

 

 سهمقاي يعنی که" نکن، مقايسه"، گويد می او. يمخوان می را (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر احاديث( ما)

 می جامان را کار اين کنيم مثل کسی که می داند با گفتند، ")شما( می عمل است که مقايسه منظور. نکنيد

  نکن! دخالت دانيد نمی که چيزهای به را خود بينی و سر ".است تر مناسب اين. است بهتر زيرا دهيد

 

 بود شيطانی بود، شيطان مقايسه کرد، که موجودی اولين" ،گويد می (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر

 از -سالم نمی گويد  عليه آدم او - خلق کرده ايد را آدم شما" "عز ع جل دخالت کرد.هللا  کار در او زيرا

 ناي: "کند می مقايسه اينجا در او بنابراين" .است بهتر آتش. شدم خلق کرده آتش از من. از خاک زمين،

  ."است بدتر آن و است بهتر

 

 احمقانه کردند کامل مقايسه و او دانش در دخالت .ندارد محدوديتی شکوهمند و متعال هللا دانش

 شما: "اين را کم کم ورد می کند مثل و در درون شان گويد می هوسوس مردم به روش نهمي به او. است

هشدارش کنيد. خجالتش  .دهد انجام را کار اين تواند نمی مرد اين فهميد. می بهتر شما. هستيد آن از بهتر

کار  ينا مردم ميان دراو  "...به او توهين کنيد. او را ببريد آبرویکنيد.  به احتياط دعوتاو را . را بياوريد

 رد اين. است دنيای عادی موضو های برای گفتيم، که همانطور اين،. کند می کم کم ورد را شيطانی های

 و عجيب تا چند اين اما ،نمی کردند فکر خيلی قديم عالمان درباره قديم امامان. ندارد وجود اسالم در دين،

 .دهد می ايده و می کنند مقايسه آنها سپس ،آنها را قبول ندارند غريب

 

 هب را هللا دين آنها و بود، باز شانان قلب چشم بود، دادههای  چشم و هوش چنين افراد اين به هللا

  هزار صد اگر نبود، نزديک اگر. است نزديک تقريبا قيامت روز به هر حال .رساندند راه ترين پاک در ما



 

 

 

 

 

 

 

 اينکه نبدو توانست می نوشتند، که هايی کتاب و گفتند می آنها که کلمات آن دوباره بود، مانده باقی سال

 ،دکردن مقايسه خودت را با آنها و رفتن باال که است دليل همين به. يابد ادامههيچ چيزی از دست بدهند 

 خواهند راحت آنها اند، نمی داده انجام را مقايسه و دانستند می جای خودشان را همه اگر. است احمقانه

  .کرد نخواهند پيروی شيطان از و بود خواهند راحت ديگران و بود

 

 آنچه به را او( هلالج لجهللا جل جالله ) .)داند( شيطان آن کس است که جای خودش را نمی شناسد

 آنچه هللا. کنيمن استفاده بد زبان از و نکنيم کثيف را خودمان دهان زود صبح دهيد اجازه. داد است سزاوار

 يلبه همين دل. کنند، مثل او می شوند می پيروی را او که کسانی. است داده ،است شايسته و سزاوار او به

  .او را انجام می دهند عمل که همان کسانیدست بزند  دارد ارزش شيطان

 

 شليک چيز همه مورد در را خود دهان بالفاصله که نيست خوب زيرا باشيم، مراقب بايد (ما)

 يت( داشته)ظرف بيشتر توانند می ديگر افراد که حالی در ،بينيد می که دارد وجود يک ظرفيت  زيرا. کنيم

بزرگ قيل جرث، مثل يک را تن هزار صد دتوان میاو  ،را بلند کنيد کيلوگرم يک ميتوانيد (شما) اگر. باشند

است  شويد يا ممکن له توانيد می (شما). کنيد مقايسه او با را خود که است احمقانه اساس، اين بر. بلند کند

 امن را امبگويد در تالش کردند که آن را بلند کنيد و در اينجا به خود آسيب برسانيد. هللا  فرشبه خودت 

)که در مورد کسب و کار خودمان  رفتار خودمان باشد "مان کند "نگرانانشاءهللا آنچه که . دارد نگه

 .هستند مهم )ادب( رفتارها. کنيم( مراقبت

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 رّبانیحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۹جمادی األول  ۱۴


