
 
 
 
 
 
 
 

 جانشینهاحقیقت  

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 .﷽    أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. 

 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

 

 

 از پس حاضر حال در حال، اين با." بماند نميتواندکثافت ")ق( عادت داشت بگويد، افندی شيخ 

او  اب هللا دليل، همين به. نکنيم خيانت اين امانت را الزم است ما ها دقت با راه اين ادامه برای ،افندی شيخ

ار می فر دسته دسته دارند جانشينها اين به همين دليل و آيند، می دسته دستهانسان ها دارند  باشد، راضی

 خود عمناف برای که آنها به نمايندگان زمانی انسان ها، از نوع اين بعد، به حاال از است دليل همين به .کنند

 به دتوانن می آنها و ميبريم بين از را آنها ما نمايندگی خود، منافع برای اما هللا خاطر به نه شدن، تبديل

خواهند  می هر چه توانند می آنها بمانند، خواهند نمی آنها اگر .بمانند باقی خواهند می اگر دراويش عنوان

 انجام بدهند.

 

ما به آنها  اما مناسب نيست که آنها را در اينجا به ذکر بياوريم.دارند؛  وجود های بعضی نام 

 که سک سود از هيچ کسی نداريم. هر انتظار هيچ ما به هللا که شکر مينويسيم و آنها را بيرون می کنيم.

 . اشيدنب باطل با آيا" گويد، می اين." مهم نيست باشد، که کس هر: "دارد وجود( کريمه آيات) آيه يک باشد،

 

ايده ف اول برای آن شخص آن انشاءهللا کار را انجام می دهيم، اين ما که هنگامی ."باشيد حقيقت با

 او هک باشد غمگين بايد نه اواگر برای يک شخص باشد که نفس يا شيطان سوار شده است.  .داشت خواهد

 او هر جور. شده است سوار او بر شيطان زيرا د،باش خوشحال الزم است او. است شده خارج خود مقام از

 .بازی می کند لباس از استفاده و طريقت از استفاده دارد از طريق دوستکه 

 

 شان بزرگ ، عمامهرا داردماشاءهللا هستند: ريش شان طول يک دست  جانشينهااز  لباساکثر  

 اين شما توانيد می چگونه: "رسندشکايت ها می  اما. است کامل طاهر شان و جبه مثل يک سينی است،

 اين يمخواه نمی ما. ميرسند شکايات اين از بسياری مابه  ".يمکرد اعتماد شما به ما ؟کنيدانتخاب  انسان را

الزم  تحقيق .بگوييم اکنون راالزم است اين  اما ،تعريف کردند نيست برای خوب یچيز اين. بگوييم را

 .شود گفتهاست 

 

. نوع است در دو حياء )احياء( در دين وجود ندارد. اينهيچ . دين"ال فی حياء "الها می گويند نآ

   نمیخجالت  ما حال، اين بااز ايمان است. يک قسمت حياء )احياء( " .اإليمان من "الحياءاست،  شده گفته

 



 

 

 

 

 

 

 

 ديگران برای و درس برای او يک آنزنيم.  نمی حرف بد مورد شخص هرگز در و در شيم

 با خودش باقی ميماند.  اين ،کند عملدرست  او اگر ،به بعد حاال از. شد خواهد

 

 نوانع عمر خودش به بقيه کال ديگر برایبودند بيرونش کردند،  جانشينکه از  کسیآن  همچنين،

 يک هب تبديل آينده در دوباره باشد ممکن که اميد داشته باشد ندهيد اجازه او به .ماند می باقی درويش يک

 یم او. دبرو ديگر طرف های به تواند می او ،می شود جانشين يک به تبديل بعدا   اگر. شود جانشين می

تمام کند. به او ميتوانند نمايندگی  يا شيخ بنامند. اما اکنون برای ما ها تمام شده است. نام ها را  اينجا تواند

 شد.  در آينده می گوييم، انشاءهللا يک درس برای ديگران خواهد

 

 ام همه باشد که هللا. باشد ، خر مانما نفس. نکند مان نفس برای خر را يک خودمان هللا که باشد

 ربکنترل داشته باشد و  که نفس را تحت است طريقت اين اصلی کار. کند محافظت نما نفس شر از را

 می سوار روی شما آن که هنگامی ؛می آيد افزايش او می شويد، سوار که زمانی. شود سوار آن روی

 .کند اصالح را ما همه باشد که هللا. ديگر چيز هيچ. می شويد تبديل حيوان يک شود، شما به

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 رّبانیحضرت شيخ محمد محمت 

 حضرةپس از  أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷سفر  ۱


