
 
 
 
 
 
 
 

 یک فتح باشد 

 

 حقّانی تلویزیون آغازبت صح

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 .﷽    أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. 

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرین،

 .والخير في الجمعيةطریقتنا الصحبة 

 

 

ِبينًا َفتًْحا لَكَ  َفتَْحنَا إِنَّا"  برای بازی آیه یک"(. ما برای تو پيروزی آشکاری فراهم ساختيم!...)"" مُّ

 " همتلالجبا تقلع الرجل همة". باشد زیبا آغاز یک این باشيم، داشته زیباانشاءهللا یک فتح . کردن باز

 کند. همت، تالش. آواره را ها کوه تواند می انسان

 

 انشاءهللا .کرد خلق خدمت برای ما را او. نکرد خلق شدن بيدار و خواب برایهللا عز و جل شما را 

شکست نفس مان را  اسالم راه در ،هللا راه در. کنيم خدمت توانيم می ما که اندازه همان به باید ما همه

  .کرد خواهيم خدمت و داد خواهيم

 

 خدمت هستند، ما ترین نزدیک که را خود فرزندان باید اول کنيم، می خدمت (ما) که حالی در

مان  (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر .کرد خواهيممحافظت  را آنها ماانشاءهللا  ،دارند ما فرزندان حق چه هر. کنيم

  کرد. می شر از نهی و خير به امر دهيد، نشان را هللا راه. کرد نصيحت نزدیک های خانواده به اول نيز

 

 ما .کنند می پخش جدید خدمت یک عنوان به اینترنت در ما برادران، ما پيروانشکر به هللا که 

 زرگب خيلیباال  زمان این در .است شيطان دستگاه امروز اینترنت. نيستيم نگران موضوع این مورد در

 حقيقت هب انسان ها از بسياریانشاءهللا  .هستند خير به باال این تبدیل برای تالش حال در ما برادران. است

 نمی ما اما. هستيم ها مکان از بسياری به رفتن برای تالش حال در ما. شوند هدایت این خدمت طریق از

 يزن این. هستند همراه ما با خدمت این طریق از انسان ها روز هر. باشيم ما پيروان همۀ هميشه کنار توانيم

خوب است که آن را به خير تبدیل کرد. انشاءهللا مثل  ویژگی یک، به نظر آمداگر چيزی بد  .است زیبا

 ی آید. مما باید شر را از بين ببریم و به جای آن، خير ، کنندکه کوه ها را آواره می  یانسان ها

 

 را که افندی شيخصحبت  هر. ماشاءهللا شد خواهد پخش نيز افندی شيخصحبت های حضرت 

 انسانانسان اساس می کند کنار او در طول صحبت نشسته است.  .دشو می روشن انسان دهيم، می گوش

تا زمانی که انسان  انشاءهللا .خوانندنمی  خيلی آنها حاضر حال در. داشتند دوست را ها کتاب خواندن ها

 برای ،کنند گوش وصحبت های او را پيروی  رفت، او که هایی مکان و ببينند را افندی شيخ توانند میها 

 .استفاده دارد هر کس

 



 

 

 

 

 

 

 

. دگرفتند و آنها را بر نگشتن قرض اصلی های صحبت ، بعضیما پيروان که داریم یشکایت ما

 یاصل؛ دليل همين به .دهند می پس شما به زودی به را آن آنها .دهند می دست از سپس و شوند می گم آنها

 ارآث این. بدهيد آنها به را کپی یک خواهند، می آنها اگرخودت نگه دارد.  را یاصل .ندهيد کسی به را خود

 اینها د.صوت رفتن ضبط و فيلمبرداری بادر سال ها دنبال شيخ افندی  هستند دوستانیآنها  است. ارزش با

. یدشو غمگينرا به هيچ کسی ندهيد و سپس  اصلی. به همين دليل، هستند آنها برای ارزشمندی خاطرات

 دهد، نجاما دیگری انسان نفع به را آن کسی اگر .بدهيد را این و کنيد درست آن از کپی یک توانيد می شما

مان می  (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبرچونکه  .دارید نگه خود برای را آن که نيست خوببه دست می آورد.  ثواب

 ئوليتمساین یک یعنی  "لم وارد گناه شد.ا، این عکند پنهانا این را از انسان ها گوید "اگر عالم علمی دارد، 

ً اما او چيزی دارد،  نيست، عالم یک کسی اگر البته واست.  ند به تقسيم کالزم است با دیگران این را  حتما

با  این یک راه زیبا و .است شده نوشته نيز ثواب او برای و. برای دیگران استفاده داشته باشدطوری که 

 از سپ زندگی با را در این دنيا دوساله زندگی یک .بود خواهد فایده ابدی زندگیفایده است. چونکه برای 

  عوض نکنيد. مرگ

 

ریکا امدر مورد " جای شيطان است کامال این: "گفت افندی شيخ. رفتيم امریکا به پيش سالها ما

رفته  جاآن افندی شيخ کهچون. بردند "دیزنی والت" استودیو های ما را در حقيقت های شيطانی است. گفت.

 وتاهک صف یککنيد.  صبرهمان وقت که رسيدیم بهمان گفتند  .بود گران ورودی ، ما ها نيز رفتيم.بود

 که گفتيم و رسيدیم دیگر گوشه به سپس .کشد می طول دقيقه بيست تا پانزده که گفتيم ماداشت،  وجود جلو

دو  االکبعد از آن به یک جای دیگر، و ، رسيدیمدیگر  گوشهبه یک  بعدها، .کنيم صبر تربيش کمی باید

 منتظر تساع دو ما. نبود دقيقه یکبيشتر از  کشيد؟ طول چقدر بده نشان وشدیم.  يد تا وردشطول کساعت 

 چيزی همان این .کردیم تماشا را ای دقيقه سه برنامه ساعت شش در و رفتيم دیگری جای به ما .بودیم

. دهند نمی چيز هيچ آنهامی کنند.  اذیت. انسان ها را انقدر دنده می نشان شيطان و یهودی این که است

 (ما)می شوید. یک فایده داشت. و فقير  پوچ ،خالی شما. بود خواهد چيز هيچ برای احمق یک فقط شما

 .هستند بمتقلّ  چقدر هاآن که ایم دیده

 

 حکمت را در الزم است خداست، خرد این. شوید اذیتهيچ  آن برای که نيست شایسته دنيای این

 وپاار به رفتن برای مرگ به حاضر حتی انسان ها. بگيرد یاد را هر چيز ببينيد، الزم است از هر چيز

جنت  شورک یک آمریکاميميرند.  اشتياقدر بروند،  توانند نمی که دیگران. ميميرند راه درخيلی ها  .هستند

 زا هللا انسان ها را. شود می تر راحت ،بماند خود جای در کسی اگراست، بدون شک چنين چيزی نيست. 

 ینا مثل داستان هزاران. بکنند باید چه دانند نمی شوند، می گمراه انسان ها وقتی. دکن محافظت گمراهی

در طول  ،کند می ترک را مکان این او دارد، آرامش و صلح خود جای در کسی که حالی در .دارد وجود

 در را خود اموال آنها .کند می صرف آن برای را شهای وسایلو همه  ،می کند کار و خيلی سال ها تالش

 داوندخانشاءهللا  .دارند غریب حيات یک آنها ،برود آنجا به او اگر حتی نهایت در .کنند می صرف کار این

 .است مهم عقل. دکن محافظت گمراهی از را انسان ها هللاسليم عطا کند. عقل با فکر های ها  ما همه به

 

 پلمدی یک، شده تحصيل فارغدانشگاه  دری است؟ انسان عاقل نيست آن کسی که کانسان عاقل 

 با عقل  ایندارد.  داعتقاانسان عاقل آن کس است که هللا را ميشناسد، به هللا  .است استاد یا دکتر یک دارد،



 

 

 

 

 

 

 

 قبال که رویاها، دارد وجود رویاهابعضی  است. رویا یک مثل همه. است دروغدنيا، این و آن، همه است. 

ثل آن م نيز حيات. بود رویا یک که کند می فکر اوقات گاهی بود، درست آن اگر کنم می تعجب؛ اید دیده

 همانطور .يقیحق حيات به رسيدن برای .کنيم تایيدهللا را بشناسيد، هللا را ، بدانيدهللا  که است این مهماست. 

، ها راضی باشد. انشاءهللا شما همه ازهللا  در آخرت فقير نباشيد.دنيا فقير بودند،  سراسرانسان ها در  که

 دعا کنيم. دهيد اجازهاین خدمت برای انسان ها فایده داشته باشد.  گفتيم، که همانطور

 

 آمده قدیم های زمان ازها  وقفمهم است.  وقفد. یک نبيشتر شوها  وقفموسسات و خدمت این 

 خواهد برابر چند وقف ،بدهد متر پنج دیگر یکی اگر ،می دهيد متر پنج شما ،گویيم می وقف وقتی. است

 که کنند می فکر انسان ها حال این با. داشتند ادامه همينطورو  شده شروع طور همينهای ما  وقف. شد

 می را این آنها نفس اما. گيرد می صورت رایگان صورت بهعطا می کنند،  وقف هاکه به  های کمک

هر کس هر . انشاءهللا انسان ها به خدمت برای است، شده داده هللا برای رضایت وقف کمک های. گوید

 .شد خواهد نوشته قيامت روزابدی تا برای شما  حسناتخير و چه قدر بتواند کمک کند. 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 رّبانیحضرت شيخ محمد محمت 

  أكبابا درگاه ،۱۴۳۶ صفر ۱


