
 
 
 
 
 
 
 

 است فایده بی دانش حکمت بدون دانش

 

 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،

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 
 چه آن. دارد چیزی هر گفتن از ترس و بیشتر، کمی داند می خود حد سواد، بی فرد که معنی این به نادان، فرد

  آنها بگوید، چیزی یک است نزدیک او وقتی: ندارد مذهب از ایده هیچ که افرادی است نادان مردم با هست منظورمان

 دور و ،(ص) پیامبر حضرت یا هللا از ترسند می آنها. بدهند شکست را کسی که ترس از گویند نمی هیچی زمان از بیشتر

 .ترسند می و بدهند شکست را کسی است ممکن که گویند می آنها. اولیای از شدن
 

 نادان بیشتر کنند، می مطالعه خود نفس برای که افرادی متاسفانه اما دارند داخل در ترس حتی آنها گویند، می

." است هللا از ترس حکمت چشمه." "هللا مخافة الحكمة رأس" گویند، می چونکه. کنند می مطالعه بیشتر چی هر شوند می

 .بگیرند یاد بیشتر است نیاز مورد که است چیزی این بنابراین،
 

 هیچ و کامل کافران به شدند تبدیل برخی. ترسد می هللا از و دارد داخل در ایمان کمی یک نادان فرد حتی

 کنند می مطالعه بیشتر چی هر شوند می بیشتر فراعنه آنها. شیطان برای سواری یک به شدند تبدیل  آنها یا. ندارند ترسی

 .شوند می تبدیل شیطان به آنها. شود می افزایش شون خود دانش و
 

 ."است شده داده عالی خوبی او به است، داده حکمت هللا که کس هر به"
 

 َوَمن يُْؤَت اْلِحْكَمةَ فَقَْد أُوتَِي َخْيًرا َكثِيًرا
 

 نیست مهم اصلا  .(۲۶۹:بقره سوره  " )است، شده داده فراوانی خیر شک بی شود، داده حکمت کس هر به و"

 حکمت شما به هللا اگر کنید درک را حکمت شما که زمانی تا  ندارد سودی هیچ این. شدن تبدیل دانشمند یک به و مطالعه

 .نیست خوب که است دانشی حکمت بدون دانش. باشد نداده

 

ا  ما. بینیم می را اسلم دنیا در را سلفی نام به بخش این ما حاضر حال در  ما که سوره هر کنیم می اشتباه قطعا

 استفاده چه اما اند، کرده حفظ احادیث هزار دهها آنها حدیث، از صحبت. اند کرده حفظ را قرآن آنها. خوانیم می نماز در

 !دانند نمی را دارد که حکمتی آنها. دانند نمی را حکمتش آنها که هنگامی آن از
 

 آنها. کشید نه را مردم گوید می او. کنند می ستم و ظلم آنها. کنید نه ستم و ظلم که گوید می( جلله جل) هللا

 این که کسانی. است حلل که گویند می آنها. است حرام شما برای مسلمانان خون و اموال گوید می او. کشند می را انسان

 که همانطور و ساعت، دستگاه یک مثل وقفه بدون کنند می تلوت که اند، کرده حفظ را قرآن دهند، می انجام هارا کار

 .کردند حفظ را احادیث از هزار دهها هزاران، آنها گفتیم



 

 

 

 

 

 

 

 نشان( جلله جل) هللا به تواضع آنها. آورند نمی دست به حکمت هیچ که زمانی تا هستند شیطان بندگان فقط نها

 اسلم دین. نیست طوری این اسلم دین که آنجا از. شیطان سربازان و و شوند می شیطان بندگان به تبدیل و دهند، نمی

 چنین. هستند اسلم دین در آنها باشد، داشته وجود است ممکن خوب چیز هر. تواضع و حکمت، است، رسوم و آداب

 .ببینیم توانیم نمی هرگز ما بینیم؟ می ها افراد این در چیزهایی

 

 از. است آمده( ص) پیامبر حضرت از شوند می آموخته اسلم دنیا به که چیزهایی اند، آموخته ما به چیزها این

 طریقت. صحابه میان در( وجهه هللا كرم) علی حضرت از خصوص به و( عنه هللا رضي) ابوبکر حضرت طریق

 .است آمده( عنه هللا رضي) علی حضرت از دیگر های طریقت و( عنه هللا رضي) ابوبکر حضرت از آید می نقشبندی
 

 دریافتند آنها حال، این با. ندارد وجود هستند آنها که زمانی تا ترسی هیچ. کنند می ارائه نور با را اسلم آنها

 تحصیل آنها گفتیم، که همانطور. آمد بیرون ها فتنه انواع تمام و گذشته، سال صد در   عثمانی، از پس خالی زمینه این

 احمق آنها کنم نمی فکر من اما آمدند، بیرون ها فتنه انواع همه از آنها. فتنه انواع همه از آمدن بیرون و آگاه، بودن، شده

 !ندارند ایمان هیچ آنها[ که است این. ]اند

 
 :قرآن در گوید می ّجل و عّز هللا

 

 قَالَِت اأْلَْعَراُب آَمنَّا قُل لَّْم تُْؤِمنُوا
 

 سوره" )اید، نیاورده ایمان شما: "بگو!( پیامبر ای" )ایم آورده ایمان: "گفتند( نشین بادیه) اعراب"

. هستند مسلمان گویند می شهادت اعلم که کسانی. اید شده مسلمان شما." ندارید ایمان هیچ شما" گفت، او(. ۱۴:حجرات

 شما. است تصوف معنای به ایمان آنجا، در ایمان، از صحبت. است متفاوت کامل که چیزی آن است، دیگری چیز ایمان

 اصلا  را این آنها. بدهید اعتقاد با هللا به کامل طور به خودتان که معنی این به: باشید داشته اعتقاد چیز همه به دارید نیاز

 .دهند می انجام نفس روی از را هایشان کار و نیستند، خوشحال هیچی با آنها ندارند، را این آنها که آنجا از. ندارند

 

 می آنها. کردیم پیروی سال ۱۴۰۰ ـ ۱۳۰۰ هارا مذاهب ما. دارند دوست را مد آنها گفتیم، دیروز که همانطور

!" بدهیم انجام داریم دوست چه آن توانیم می ما و نیست، الزم مذهب چیست؟ مذهبی این،. ایم خسته حال در ما" گویند،

 .مد و اصلحات: خواهند می جدید چیزی و ندارند دوست را قدیم که معنی این به. است مد یک هم این آنجا،

 

 دیدیم ک وضعیت آخرین آنجا،. عثمانی از پس زمان آن از سال، صد یک برای اند ده بو سخت تلش در آنها

 مردم.  دارد رحمت هللا. ندارد رحمی هیچ شیطان. است شیطان سرباز از پر اسلم دنیا در جا همه. است آمده جا آن از

 .اند آمده بیرون هستند شیطان سربازان که رحم بی

 

 گویند می همچنین آنها. گرفتند نه یاد را درس اند بوده تحصیل کمی که افرادی اینجا، در ما مردم حال، این با

 مثل گذشته مردم کنند می فکر آنها. کنند می تیراندازی کلمات مذاهب امامان به آنها واقع، در. نیست مذاهب به نیاز  که

 .شان خود نفس برای سواری به شدن تبدیل و اند فروخته شیطان به را خود که ناشران فروش هستند، خودشان

 

 راهنمای یک داشت، شیخ یک آنها از یک هر. داشتند( جلله جل) هللا از ترس که نودن افرادی  ها افراد این

. است آینده گفتن معنای به نبوت که آنجا از. احادیث در داد بشارت( ص) پیامبر حضرت که هستند مردم آنها. داشت

 حضرت. دارد وجود شد خواهد ظاهر که هست چیزهایی هم هنوز و گفت، چیزها از بسیاری ما( ص) پیامبر حضرت

 .افتد می اتفاق چه قیامت روز تا گفت ما( ص) پیامبر

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

. دارد وجود هم شافعی امام حضرت مورد در. ارد د( ابوحنیفه) اعظم امام مورد در ای ویژه احادیث همچنین او

 می خلص مذاهب از شما که زمانی گفتیم، که همانطور. ها امام چهار همه مورد  در دارد وجود خوب های خبر جداگانه

 زنده همیشه برای آنها که کنند می فکر افراد این. بدهید انجام خواهید می آنچه هر توانید می شما حاضر حال در شوید،

. باشید محقّق یک توانید می شما یا باشید، فقیر توانید می شما باشید، غنی توانید می شما. نیست طوری این نه،. مانند می

 .پایان در شود می خواهد بازجویی شما به و دارد وجود  مجموعه دوره یک هستی، که هرچی

 

 اندازه به باید نصیحت این. بترسید هللا از. اند کرده گمراه را دیگران ندارد حق شما. کردید گمراه تا خود شما

 نوشته شما برای همچنین گناهان کردید، گمراه  شما که فرد هر برای. پرسد  می شما از هللا که چرا باشد شما برای کافی

 منحرف را مردم بیشتر چی هر کردید، گمراه را مردم بیشتر چی هر: حدیث در گوید می( ص) پیامبر حضرت. شوند می

 .شود خواهد شما به بسیار گناهان  آن هم کردید،

 

 نا او اگر کنیم پیروی توانستیم می کسی چه. کنیم می پیروی را او ما و هستیم اعظم امام حضرت عاشق ما

 آنجا،. سه این از یکی. هستند منافقان یا و خائن،  فکر، بی یا گویند می را این که کسانی شما؟ مثل عقلبی فرد یک بود؟

 معرفی اینها که چیزی. کنید پیدا مد در را بد چیزهای همه توانید می شما. است شده تبدیل مد به آن گفتیم، که همانطور

 .کند می جدید چیزی جستجو و ندارد دوست را قدیم مد، عنوان به مسلمانان میان در کردن

 

 مردم که چرا است، شده نوشته تازگی که هایی کتاب  با کنید مقایسه توانید نمی گذشته در شده نوشته های کتاب

 کتاب توانید نمی شما. دارد خودخواهی و غرور، تکبر، خودراضی، از بدبو خط هر اکنون،. نوشتند نفس بدون قدیمی

 هللا. رسند می خودشان به را آسیب اما. بخوانید توانید نمی آنها های کتاب از صفحه یک حتی. بخوانید هارا افراد این های

 .آخرت در هم دنیا این در هم شوند می خواهد خوار آنها و کند، محافظت را دین این

 

 پیدا سلفی یک بروید، شما که جای هر. اسلمی دنیا کل در است، سطح باالترین در است، زیادی سردرگمی

 حاضر حال در. ندارند دوست را دیگر چیزهای. کنند می صدا را اصلحات که مد از افرد این یا وهابی، یا میکنید،

 .کنند فکر کم یک اگر کنند می پیدا را حقیقت آنها. دانند می بهتر آنها. است اینطوری

 

 :گوید می ما( ص) یامبر حضرت بنابراین،
 

 تَفَكُُّر َساَعٍة َخْيٌر ِمْن ِعبَادَةِ َسنَةٍ 
 

 .برد می درست راه به شما حداقل،." است سال صد عبادت از بهتر ساعت یک مدت به فکر"

 

 درگاه، اند، ساخته زیبا های مساجد آنها همه شما؟ زمان طول در بود وهابی دارد، وجود ما اجداد با سلفی یک

 از را او اند آمده بعد که کسانی اما. است بهشت شبیه اسلم، دنیا دادن، را وطن این ما به آنها. مذهبی مدارس  و مکتب،

 .بردند بین

 

 تا آنها حال هر به بود، آنها تقصیر اگر: بود غلط یا درست من اجداد آیا که کنید می فکر شما اگر بنابراین،

 نیاز همچنین ما دادن، انجام آنها که آنچه هر. برویم آنها دنبل بیاد ما بود، آنها با حق اگر نه، اگر.  رسیدن مسلمان با کنون

 .نیست سخت اصلا . نیست دیرپسند آن. هستیم کردن تغییر بدون راه آن در رفتن به

 

 می خود مشکل دچار آنها. بدهند ادامه را کردن پارس آنها دهید اجازه. بماند باقی شیطانی های انسان از دور

 ما هللا. است زمان آخر چونکه دهد می ادامه همچنان فتنه اما افتد، می اتفاق پایان  در هم این. هللا مایل با اند رفته و شوند

  .کند ارسال را صاحب هللا که. دارد نگه امن را



 

 

 

 

 

 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 حضرة از بعد أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ اآلخر ربيع ۱۲


