
 
 
 
 
 
 
 

 چه چیز مناسب یک مسلمان است 

 
 ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 .الرحيمبسم هللا الرحمن  .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

 ر.شيخ محمد ناظم الحقاني، دستوالداغستاني،  شيخ عبدهللا الفائز

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

با  به هر چيز د، او بايدنرا کنترل کن شاندر انسانها، بيشتر در مسلمانان، مناسبتر است که خود

که آنچه با يک  می گويندی که باشد وقار خود را نگه دارد. آنها بايد در هر جااو  .حکمت نزديک شود

 وقارانسانی که  .عجله حرکت نکردنديعنی خون سردی، يعنی با  وقار. است وقار است،مناسب مسلمان 

 يعنی. او صبر ندارد. هر چيزی يک حرکت می کند، سپس از کار خودش پشيمان می شود باندارد، 

گويد او از آن پشيمان  او يک حرکت می کند، پشيمان می شود يا يک کلمه می .هيچ صبر ندارد کسی که

 .داشته باشدفرصتی به کسی ديگر می دهد که صبر و شايستگی خود را نگه . می شود

 

، را دارد خودشهر کس سطح خودش را دارد، جای ، برخورد کنيمخوب  محدب هر کسبايد با 

يد و ، شما مثل يک زن می شودهيد جواباگر شما بلند شويد و هنگامی زنی چيزی به شما می گويد، 

وقار خود را از دست ميدهيد. در حاليکه اگر او صحبت را ادامه دهد، اما شما گوش ندهيد يا در پاسخ 

جواب ندهيد، به پاين ميرسد. پشيمان از آنچه گفت می شود. کسانی که در درجه شما نيستند، انسان های 

، آن اشتباه کنيد يک اگر، برويد راهیبه طور ناگهانی به نرمال عوام الناس ناميده می شوند، هنگامی که 

لبخند فرد با شما رفتار می کند، و شروع می کند به شما چيزهای گفتند، شما بايد محدب رفتار کنيد، يا 

نه،  .می شويد شما راحتو همچنان ، سکوت کنيد و بگزاريد برود. اينطوری او راحت می شود، بزنيد

در عوض ممکن است با شما فيزيکی مبارزه . برساند، ممکن است به شما آسيب اگر شما جواب بدهيد 

جواب بدهيد، کلمات بد استفاده کنيد، آن  آنگاهگر ا .کند، يا ممکن است از کلمات بد عليه شما استفاده کند

 وقت وقار خود را از دست می دهيد.

 

 حديثی قوت دارد. انسانیچنين . به همين دليل مهم است که کنترل نفس خود را داشته باشيم

وجود دارد که می گويد: "چه کسی وقت دارد، نه آن کسی که  مان)ملسو هيلع هللا ىلص( حضرت پيامبر  از شريف

بر دارد. در صميتوانند هر کس را بزند، بلکه کسی که نفس خودش را ميتواند کنترل کند، انسانی که 

هر کس  حقيقت اين کار هم زيبا است، هم سخت است، هم فايده دارد. عاقبت اين خير است، و جلوی

هيبت خودش را نگه می دارد. به شما خفيف نمی گويند، به جای آن می گويند اين انسان وقار دارد، 

 بر داشته باشيد، کمی کنترل روی خودت داشته باشيد، سپس نتيجه خوب را ميبينيد.صهيبت دارد. اگر 

 

. "اين آدم چنين را به از اين محروم هستند، اين را ندارند انسانهاامروزه، نود و نه درصد از 

 ميرسد و  خانه شما تا درباو جواب بدهم،" بعد يک روز  در عوضمن گفت،" "نزديک بود چنان را 



 

 

 

 

 

 

 

آن آتش را روشن کنيد. هللا همه الزم نيست دوباره است،  قديمیشروع می کند به قسم دادن. يا اين مسئله 

داشته باشيم. اين نياز به خيلی قدرت دارد، اما اين را ما را کمک کند که بيشتر قوت در کنترل نفس مان 

 يواش يواش از طريق تربيت نفس مان به دست ميآوريم.

 

 و من هللا التوفيق.

 .الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت رّبانی

 ، درگاه أكبابا، فجر۱۴۴۰االّول ربيع ۲۵


