
 
 
 
 
 
 
 

   اولیاء راز

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

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

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

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

 .الداغستاني، شيخ محمد ناظم الحقاني، دستورشيخ عبدهللا الفائز 

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 کمتر هرچی .شود روسياه مردم باعث نفس .نزارد خود نفس زير را کسی( جالله جل) هللا که

 های ظرفيت و قدرت همه به داد، مردم به جل و عز هللا .شوند می راحت بيشتر آنها مردم، روی وزن

 .نيستند يکسان همه آنها .مختلف

 

 کار ساعت ۱۰ برخی. کنند می کار بيشتر يا ساعت، ۲۰ ساعت، ۱۸ مدت به افراد از برخی

 نبايد مردم که است دليل همين به. اند شده خسته ساعت دو در آنها از برخی و پنج، برای برخی کنند، می

 قبول چيز همه در اين. بدهند ادامه توانند نمی آنها وزن و. تواند می که آن تنها کرد، تالش را چيز همه

 .موضوع هر در است،

 

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

 

 

إِنَّا َعَرْضنَا اْْلََمانَةَ َعلَى السََّماَواِت َواْْلَْرِض َواْلِجبَاِل فَأَبَْیَن أَن يَْحِمْلنََها 

نَساُن إِنَّهُ َكاَن َظلُوًما َجُهولً َوأَْشفَْقَن ِمْنَها َوَحَملََها   اْْلِ
 

 آن تحمل از آنها پس داشتيم، عرضه کوهها و زمين و آسمانها بر را( خويش) امانت ما همانا"

 سورة) ."است نادان ستمکار بسيار او که گرفت دوش بر را آن انسان و ترسيدند، آن از و زدند باز سر

 به دهد می توصيف طريق اين از را بشر( جالله جل) هللا .داد مژل يک وجل عز هللا .(۷۲:األحزاب

 .داده که  حمل آن اعتماد برای نيست آسان اين که خاطر

 

 را آنها که زمانی پرسيد ها روح به( جالله جل) هللا چون توانند، می را حمل آن: گفت بشر

 شما پروردگار و شما، خدای نيستم، شما خالق من" پرسيد، او که هنگامی چيست؟ اعتماد اين .آفريد

 هستند، ستمگر و نادان کنند نمی حمل را اين که کسانی اما است، اعتماد اين .بله: گفتند آنها همه "نيستم؟

 می کنند نمی بارگذاری که وقتی اما کردن، اعتماد که گفتند آنها .اند نداشته نگه را خود وعده آنها که چرا

 .ستمگر صفت به افتند



 

 

 

 

 

 

 

 نقطه دورترين در اما نادان، فقط نه نادان، فقط نه چيست؟ نادان معنای .هستند نادان بسيار آنها

 از است، پيامبران صفات از فروتنی دليل همين به .هستند نادان بسيار افرادی که معنی اين به جهل، از

 گويند می و دادن می نشان تواضع آنها آنها، به چيز همه گويند می مردم اگر حتی .مومين های صفات

 .هستند آنها شبيه انسان همچنين آنها که

 

 حضرت که وقتی لرزدن به شروع و آمد کسی بار يک .بود راه همان در( ص) پيامبر حضرت

. هستم خور می نان مادرش که انسان يک من همچنين. نترس بشين،" گفت، او .ديد را( ص) پيامبر

 .بود شخصی چنين ."نترس شما، مثل هستم انسان من همچنين

 

 آنها .کنند می فکر باال های مکان در خودشان از آنها .ندارد وجود امروز مردم در خضوع اما،

 را خود يا خندند می آنها از هم مردم است، اين مورد که هنگامی .کنند می درمان اينطوری مردم با هم

 .است نمونه يک اين و .نيست ديگری راه هيچ .دارند می نگه دور آنها از

 

 آنها داند، می را آنها نمی کسی هر .داند می هللا که است کسی مردم هستند اولياء که بندگان

 يا و رفتند می آنجا از دور آنها شد، نازل آنها راز که هنگامی .بود هم ينطوری گذشته در .هستند پنهان

 راز خواهم نمی که است( جالله جل) هللا سرنوشت هم آن .رفتند می آخرت به بالفاصله آنها اوقات گاهی

 .بشوند ديده و شود نازل آنها

 

 ما، پدر است، ما شيخ مثال بزرگترين .چيزی يا و قطب، هستم، ولی يک می کنند نمی ادعا آنها

 آن اما. است والی يک يا اين او که نکرد ادعا کلمه مطلق هرگز او(. سره هللا قدس) ناظم شيخ حضرت

 .ناشناخته اما هستند، مردم بين آنها .هستند ناشناخته زمان از بيشتر آنها .است مشهود خود حالت از را

 

 شخص آخرت، به رود می والی يک که زمان هر .است شده شناخته زمين روی شمارآنها

 طوری به و بود کمی گذشته در جمعيت تعداد .دارد وجود اولياء ۱۲۴۰۰۰ .او جای در آيد می ديگری

 حاضر حال در حال اين با .شود می تر آشکار کمی همچنين آنها .بودن بيشتر که رسد می نظر به آنها که

 .نيست هزار در يک حتی ۱۲۴۰۰۰ اين .دارد وجود مردم از نفر ميلياردها

 

 به آنها .بپرسد را آنها برای بايد کردن پيدا اولياء يک خواهد می کس هر که است دليل همين به

 .است شما برای هدايت آنها ديدن حتی .شوند نمی ظاهر کنند، نمی درخواست آنها برای که کسانی

 اين .داند می بهتر هللا .بشد راهنمايی برای ای وسيله تواند می آن است، کسی روح آنها نگاه که هنگامی

 .چيزی يک برای ای وسيله کرد، وسيله چيز همه( جالله جل) هللا چون .هست( جالله جل) هللا حکمت

 که دهد می انجام طريقی يک( جالله جل) هللا شود، می هدايت را کسی معنای به آن .نيست تصادفی اين

 .او ولی او، محبوب بنده آن بشناسد شخص آن

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 اولياء ميان در که کسانی از برخی .دارند مختلف سطوح ند،دار ها درجه از بسياری اولياء

 والی چونکه چی؟ واسه .آخرت در فهمند می را آن تنها آنها .هستند اولياء آنها که دانند نمی حتی هستند

 صاحب به والی يک به شدن تبديل آن از پس (.جالله جل) هللا محبوب بنده ،(جالله جل) هللا دوست يعنی

 به رسيدن و( جالله جل) هللا محبوب بنده به شدن تبديل برای کنند می کار اما نيست، دادن انجام معجزه

 سطح و رساند می ها درجه به را آنها( جالله جل) هللا .راه آن در گذارند می هم آخرت به آنها .درجه اين

 .آخرت در

 

 آنها اند، يافته گسترش اطراف در را مهربونی آنها دانم، نمی دنيا اين در را خود آنها اگر حتی

 اوقات اکثر شدن تبديل آنها. روشنگری و نور دادن بيرون و اند، يافته گسترش اطراف در را مهربونی

 می قبول آنها دعاها .شدن گسترش مشکالت برای حلی راه آنها .کند می هدايت گسترش که افراد يک به

 .شوند

 

 کسانی .ديدن را آنها و رسيدن افرادی آن به دسته که کسانی برای "جليسهم، يشقی ال: "گويد می

 پايان يک  آنها ندارند، بد پايان يک آنها که راهزنی معنی .راهزنی دهند نمی ادامه نشينند می آنها با که

 .آورند می دست به خوب

 

 چهل، ،(شده انتجاب تک) األخيار ،(جايگزين) ابدال .دارند درجه اولياء گفتيم، که همانطور

 کسانی چه که داند می( جالله جل) هللا و (.کننده کمک) الغوث قطب، و هستند جدا همه سه نفر، هفت

 می( جالله جل) هللا حاضر حال در .بدانيم من و شما که مردم نيستند آنها .هستند هميشه آنها قطعا .هستند

 .هستند پنهان آنها گفتيم، که همانطور اوقات، اکثر .هستند کسانی چه که داند

 

 ."است الغوث اين است، قطب اين" بگويد، خودش فکر به توجه به نيست خوب کسی هيچ برای

 .بمانند خود کار و کسب در ذهن ما دهيد اجازه .کنيم چيزها اين در دخالت که نيست ما کار و کسب آن

 از برخی نوشتن( اخوان) ما برادران اوقات گاهی .کنيم نمی ادعا هيچ .باشند ما با ها افراد اين دعا که

 جل) هللا محبوب بنده به شدن تبديل ما اگر .نداريم آن با ربطی هيچ ما اماکارهای، انجام و چيزهايی

 .است برای لذت بزرگترين اين ،(جالله

 

 بار به گفتيم، که همانطور نيست، هوشمند کردن ادعای .گويم نمی درجه هيچ در ادعايی هيچ

 .سزن می خودشان با کنند، می ادعا که کسانی .کنيم نمی ادعای هيچ که است دليل همين به .وزن بردن

 .بگذرد خوب افراد  جمع ما اطراف( جالله جل) هللا که .بودن( جالله جل) هللا بنده ما برای است کافی

 

 شيخ از مانده که افراد برای هدايت ای وسيله توانيم می ما اگر کرد می هم خوشحالم چگونه

 معرفی انشاءهللا، است، ما بيانيه .اينجا در ای، بيانيه هيچ ادعا، هيچ (.سره هللا قدس) ما شيخ موالناما،

 .اسالم واقعی راه و داده، نشان( ص) پيامبر که راه داده، دستور( جالله جل) هللا که راه مردم به کردن

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 از عشق و ،(ع) بيت اهل به عشق ،(ص) پيامبر به عشق است،( جالله جل) هللا به عشق ما راه

 بسيار ديگر های راه .بيايند هست قسمت که کسانی انشاءهللا،. ندارد وجود تمايز هيچ (.صحابه) اصحاب

 مايل که کسانی .دارند را آنها و ها اين بيشتر، های چيز و دارند بيشتر تبليغات آنها هستند، درخشانتر

 .بروند دارند دوست آنها که جا هر به توانيد می دارند،

 

 هست، اين جريان .(قلب صميم از) کنيم می صحبت عالقه برای ما .نداريم ديگر ادعای هيچ ما

 هللا به منجر راه است، درست راه اين .ماها نقشبندی راه .ماها نقشبندی راه است،( ص) پيامبر راه اين و

 .است( جالله جل) هللا وعده آن که دليل به دهيم، می قول ما که است چيزی اين .انشاءهللا( جالله جل)

 

 .ندارد وجود ديگری چيز هيچ ،(جالله جل) هللا به متعهد و واقعی ما. "الخالص الدين هلل أال" 

 برای ما درب .همينطوربيايند رسيدن راهنمايی به که افرادی که .بيايند خوب مردم و ادامه را آن انشآهلل

 را خود قسمت آنها که دارند، قسمت يک انشاءهللا .بيايد تواند می بخواهد کس هر و است، باز همه

 .باشد ما ياور( جالله جل) هللا هللا شاء ان .برسند انشاءهللا شادی به و کنند دريافت

 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ األول ربيع ۲۱


