
 
 
 
 
 
 
 

 آن کس که بیشتر کار می کند 

 

 ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

چه کسی بيشتر در اين دنيا کار می کند؟ شيطان خيلی کار می کند، شيطان و يارانش. آنها بسيار 

راحت کار می کنند، آنها با اشتها کار می کنند تا انسان ها را بتوانند از راه بيرون بياورند. شما ميخواهيد 

ه احساس تنبلی بکنيد. اگر عبادت شود ک کار خير انجام بدهيد و يکدفعه احساس تنبلی می کنيد، او باعث می

برای من دعا کنيد،" می  لطفا  را شروع کنيد، "من نمی توانم اين را انجام بدهم، به نظرم سخت می آيد، 

کنند، هميشه  گوييد. چرا اين اتفاق ها ميافتد؟ هنگامی که شر وجود دارد همه برادران شيطان پشتيبانی می

 .کند هد کار خير انجام بدهد، شيطان بر عليه کار خير عمل میکند، اما اگر کسی ميخوا حمايت می

 

شيطان درگير است، تمام هدفش اين است که ملت را از راه دور کند و به جهنم ببرد. اما هللا عز 

اکنون، شکر به خدا آخرين روز سال است. اگر در اين  مثالو جل گاهی زمان کار او را باطل می کند. 

بخشش تمام گناهان و اشتباهات که همه سال انجام داديم بکنيم، هللا عفو می کند  راستغفاو آخرين روز توبه 

و مرحمتش ما را می بخشد، شيطان شکايت می کند: "مان  عفواگر از هللا عفو بخواهيم. هللا از طريق 

 .دکارم را از دست دادم" می گوي هدقيقامسال انقدر سخت کار کردم، اين ها در يک روز، در يک 

 

کنيم که تمام اعمال شيطان  شخواهامروز آخرين روز سال است، انشاءهللا الزم است مغفرت 

را عفو می کند. چونکه هللا، انسان ها را گناهکار خلق کرده  خطاهاهدر داده شوند. انشاءهللا خدواند همه 

است، بگذار آنها عفو خواهش کنند، مغفرت را خلق کرده است که انسان را ببخشد. انشاءهللا کار و تالش 

شيطان بيهوده باشد. البته بيشتر انسان ها خبری از اين ندارند. خبر از سال هجری ندارند، بنابرين بی سر 

می شوند و گناه می کنند. آن وقت نمی فهمند که بايد عفو  –ميالدی  -يگذرد. ورد آن يکی سال و صدا م

خواهش کنند، آنها همه رسوايی را انجام ميدهند. همه چيزهای خصوصی انجام می دهند، تالش می کنند 

 .اما تالش شان بی فايده است

 

فراموش نکنيم، به خاطر داشته  سال مقبول سال هجری است، امروز آخرين روزش است. اين را

بسيار پيروان دارد که  باشيد که آنچه شيطان انجام می دهد، بيهوده باشد، کار هايش از بين رفته است.

تالش کرده اند اما اگر فرد نجات يابد، هنوز هم شکايت می کنند. انشاءهللا خداوند به انسان ها عقل و فکر 

را پيروی نکنند. انشاءهللا بتوانيم خدمت را به بنده محبوب هللا، عطا کند، اينطوری موجود های شيطانی 

 .مان ادامه بدهيم)ملسو هيلع هللا ىلص( حضرت پيامبر 



 

 

 

 

 

 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 رّبانیحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۹ ذيحجه ۳۰


