
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 آمران هللا را انجام بدهید 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية
 

 

 اينها. دارد ادامه شما مثل خوب با انسان های همچنان و صحبت طريق از را ما طريقت انشاءهللا

هستند که هر جای که برويد نياز  چيزهايی اين. هستند نقشبندی طريقت اصول هااين. هستند ستونش دو

 نصيحت است. تمريننشانه است انجام بدهيد. صحبت نصيحت است. آن يکی ديگر 

 

می شوند اول  طريقت وارد که انسانی .دهد می نشانی را خوب و می دهد امرخوبی را  طريقت

 .هستند بايد فايده داشته باشندشان  اطراف فايده داشته باشد، بعدش برای انسان های که خود بايد برای

 يامبرحضرت پکه  زودی به مثال، عنوان بهنيست که تنها به خودش فکر کند.  انسانیچونکه يک مسلمان 

." او به فکر آمتش بود. او در مورد آمتش در طول زندگيش فکر أمتً  أمًت،به دنيا آمد، او گفت " (ملسو هيلع هللا ىلص) مان

 ،شفاعت دار در نزد هللا و در آخرت دوباره در مورد آمتش در روز قيامت فکر می کند، به عنوانکرد، 

  است. شده قبولکند  آمتش ها شفاعت به نام براينکه

 

 حترا انسان هانياز داريم نه تنها به مورد خودمان در اين دنيا فکر کنيم. هنگامی که  بنابراين،

 در هک کسانی ،هستند راحت خودشان آنها اگر. هستند راحت نيز هستند، آنها اطراف در که کسانیهستند، 

 سربازان. دخواه نمی را اين شيطان البته ،اما. است خوب جامعه و هستند راحتشان هستند نيز  اطراف

 ورط به و دخواهن نمیرا پيروی می کنند اين را نيز  شيطان که کسانی خواهند. مینيز ن را اين شيطان

 را سردرگم می کنند با مسلمانان همچنين آنهاشان درست می کنند. خود ذهن به توجه با چيزهای مداوم

  ر کنيد."کفنياز داريد اول در مورد خودت  : "ندگفت

 

 هستند غربکه در  انسان هایاست.  غرب انسان هایبرعکس فکر  کامال شرق انسان های تفکر

ديگران  ،داريد هم زمان که خودت را نگاه می کنيد الزم" اما در اسالم .می گويند، "من اول، سپس ديگران

 هم نيازمندانداريد فقيران و  الزمديگران نيز کمک کنيد.  الزم استخودت نگاه کنيد.  درست مثل نيز

 .آوريد دسترضايت هللا را به  هبراينککمک کنيد 

 

 دهد، می افزايش درجه خوبی انسان ها را ،را امر می کند خوب ،يمگفت همونطوری که طريقت،

 را روی خودش هوظيفاين شيخ )ق(  موالنا شکر را خدا. را درمان کند بد نفس های بيماری کند می سعی و

 در هر  آنها. درست کرد خوب انسان های ،کرد زيبا انسان ،را هاانسان  از نفر هزار صدها وقبول کرد 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 می نشان را خوب ، به کسانی که در اطراف شان بودند چيزهايیکردند می زندگی طرف دنيا در سعادت

 .کردند می نگاهتحسين  با و انسان ها به آنها دادند،

 

چيز را که از دنيا بخواهد به دست بياورد، اما او  هر توانست می که بود کسی موالنا شيخ )ق(

 ربض يک اوديدن.  کثافتمثل  زباله، سطل هرگز برای دنيا تالش نکرد. او عادت داشت دنيا را مثل يک

 هرداریش که زباله سطل به آنها. قبرس زبان"زيبيل" می گفت. يعنی زباله در به او  ،داشت معروف المثل

 هب را آن من بدهيد اجازه" نگفت، اودنيا اينطوری نگاه می کرد.  او. می نامند "زيبيل" می کند آوری جمع

بول بنده قعنوان به  کرد براينکه تالش و خواست هللا رضايت او. نمی کرد توجهاو به آن  و" ،ببرم آخرت

 .بود هللا ذکر عاشق او. مقام ها رساند باالترين را به او، هللا داد او به را آن هللا وشود. 

 

ِ تَْطَمئِن   أاََل   اْلقُلُوبُ  بِِذْكِر اَّلله
 

( )سور پيدا می کنند صلحبه ياد هللا دل ها  مطمئنش می يابد" )آرام دلها هللا ياد با تنها باشيد، آگاه"

 حال درداده است.  آموزش اش زندگی طول در ی است که موالنا شيخ )ق(موضوع اين (.۲۸الرعد:

. است آنها دنيا اصلی هدف انسان ها برای آخرت کار می کنند، اما از بعضی رسد می نظر به حاضر

. يستن قبول قابل انسانی می کند، استفادهآخرت را برای اين دنيا  و است دنيا اش اصلی هدف که انسانی

کالم های آدم های که مقام  از زيادی مقدارگويند، اين و آن را می گويند،  می "معرفت "حقيقت" و " آنها

های باال دارند استفاده می کنند، و دنبال دنيا هستند. آنها اين کار را انجام می دهند برای نشان دادن که 

 خيلی می دانند. 

 

 فرمانکه هللا  اصلی کارهای. که هللا امر داده انجام می دهيدآنچه را  ،هستيد هللا راه در شما اگر

 انجام را بقيهبعضی انسان ها اولين را انجام می دهند، و  .هستند حج زکات و روزه، نماز، ايمان،: می دهد

ا ر اين ما" گويند، می آنهاپير خودشان را معرفی می کنند.  يا شيخ عنوان به اين بر عالوه نمی دهند، و

 اصلی هاينا ، کهواقع در. می دهند فريب انسان ها را و! "بيشتر نداريم اين به نياز هيچديگر . يمگذشت ديگر

 حقيقت دارند. نه و معرفت نه د،نکن قبول نمی را آنها که کسانی ،نمی دهند انجام را اين که کسانیهستند. 

 دارند. شيطان و نفس فقط آنها

 

و  بر عليه سنت ابتدا در. می شود وارد يواش يواش شيطان. افتد نمی اتفاق ناگهانی طور به اين

صحبت می  آمر هللا[ عليه بر او] سپس ".است ضروری غير اين. ندارد وجود اين: "می گويد مستحب

 مراهگ اکثر شان پايان، در. صحبت می کند حديث نيز بر عليه او. گويد می قرآن در او که را آنچه ،کند

 باالتر ما. و پاک هستيم تميز حاضر حال در ما: "گويند می آنها. می کنند گمراه را انسان ها و می شوند

چونکه  ،نداريم حج زکات، روزه، نماز، به نيازديگر  ما. ايم يافته افزايش مقام های انسان های عادی از

 هستيم!" باال بسيار اکنون در مقام

 

. نيستند ديگری چيز هيچ و ،(کافر) زنديق ،(گناه می کنند آشکارا که کسی) فاسق انسان از نوع اين

  نوانع به است، درست کرده های است که هللا عبادات اين. هستند احمق ميافتند، سقوط با آنها که کسانی



 
 

 

 

 

 

 

 

 

، روزه می گرفت، زکات می داد و دنماز می خواهن (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر .داد دستور فرض )الزم(

 نوع چه. ميگيريد نظر در( ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر حتی از باالتر را خود شما پسحج را انجام می داد. 

است که انسان ها را  که کسانی زمان به زمان از !؟است اين حماقت از نوع چه است، ادبی اين بی از

 ايمان با آنها. دارد وجود فتنه همه نوع حاضر حال در و است آخر زمان اين. می دهند فريباينطوری 

چه آنها آن باشيم. محتاط مداوم طور به ما الزم است چرابه همين دليل است که . می کنند بازی انسان ها نيز

  ها را بگوييم. مسئله، و اين آيدنياز داريم به ما ها می گويند. انشاءهللا الهام می 

 

، او همچنين در -است  عجيباين  –وشد پمی  خرقه، يک است داده رشد را خود ريش آدم اين

 اين،بنابر. بشوند فريب اين توسط توانند می مورد همه چيز آگاه است و خيلی صحبت می کند. انسان ها

 که باشيد مراقب بايد شما ،يدنيست دانشمند يک شما چونکه ،می رويد کسی با شما اگر. کنيد یاصل به توجه

 داريد امر هللا را پيروی می کنيد يا نه. آيا

 

 صحبت را اما ،نه خوانيم را نمازميتوانيم " دارد وجود گويند، می بعضی از انسان ها همچنين

ماز را خوب نيست که ن .بگويند را چيز اين توانند می شده شناخته انسان های شده، شناخته "!بايد بخوانيم

مهم نيست چقدر ثواب داشته فرمود:  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر که همانطورترک کنيم و بعداً بخواهيم. 

را  خود ثروتکنيد. حتی اگر شما همه  جبرانباشد، نمی توانيد نجات کنيد نمازی که ترک کرد دهيد و 

آن را به دست بياوريد." عينی اين آسان نيست، اينها سبک هستند، الزم است  تبدهيد، نمی توانيد فضيل

 اينها را آسان نگيريد. نماز را بايد در وقتش بخوانيد. 

 

درس می خواهند و در آينده يک امتحان دارد. آنها  کودک: دارد وجود ديگر مسئله يکیدوباره 

بايد  نهاآ بلوغ، سن به رسيدن از پسبه کودک می گويند، "روزه را بشکنيد، کودک ها روزه را بشکنند." 

روز  ۶۰رسيدن، الزم است  بلوغيک روز روزه بگيرند برای هر روزهی که شکستند، و چونکه به سن 

د. هللا به شما کمک نمی کند تا اين کار را انجام ندهيد. حتی اگر کودک انجام بدهن کفاره عنوانروزه به 

 شگاهدان امتحانات برای امتحانات، برای را ماهللا شتان به جای رسيد، خير نيست. امر های هللا مهم هستند. 

 ثبتد، پس کنن نام ثبتکنند. اگر نمی توانند  نام ثبتکردند، اجازه دهيد  نام ثبت آنها اگر. خلق نکرده است

 اگر تیحفرمود، " (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبرنکنند. شما ميتوانيد بگويد که امر هللا را پيروی می کنيد.  نام

ه که بی دليل روز روز آن از بخشی يک حتی توانيد می شما ،روزه بگيريد خود عمر کال بقيه برای شما

 ."ديده نجات را شکستيد

 

ست مهم ني بينيم می ما که حالی در ،کنيم می زندگی دنيا اين برای ما کنم می فکر انسان ها اين

تمام شده، نه درس و نه هيچ چيز آنجا است.   کار نه. ميميرند می آنها پايان درچقدر يک انسان عمر کند، 

 ! نکنيد صرف آرزوی در را خود عمر طولهيچ چيزی تمام نمی شود. آنچه تام می شود عمر ما ها است! 

 

بول هللا ق خواست به امتحان در و روزه بگيريد توانيد می شماشما بايد آمر هللا را پيروی کنيد: 

 .موزدآ می گرسنه که هنگامی ياد بگيرد بهتر انسان ميتواند  يک واقع، در. ندارد وجود مانعی هيچ. شويد

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 الفطنة تذهب البطنة
 

دارد." خيلی خوردن  ضعيففکر می کند، يک عقل  به شکم خود او می گويد، "انسانی که خيلی

ُ َعْنُهمْ  - صحابه، آن آدمان، (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبرفايده برای عقل ندارد. برعکس، در زمان  ِضَي اَّلله  ره

 حضرت پيامبر حاديثشان می گذاشتند و خود معدهمی ناميدن، يک سنگ در  رجالآدم بودند، به آنها  –

می کردند. آنها حتی لباس نداشتند براينکه خودشان را کامل  حفظمی کردند، قران را  حفظرا  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان

 بپوشانند. 

 

ند. آنها کرد روايتسيستم برای انسانيت را  ترين کامل ما برای آنها. بودند گرسنه اکثر زمان آنها

با گفتند، "نه، در امتحان خوب جواب نمی دهيم و گيره؟"  د؟ آيا آنها روزه را ميکشاندندروزه را ميکشاندن

را برای رضايت هللا فدا نمی کنند. کسانی که  غذانه، اين کار را نمی کردند. انسان ها اکنون حتی يک 

سال آدم هستند. بنابرين،  ۱۵سال دارند، اکنون کودک هستند. اما پس از  ۲۰ – ۱۸کودک می گوييم، بين 

 .نکنيم فراموش را اين هر چی برای بزرگ ها فرض )الزم( است، نيز براين آنها فرض است. الزم است

 

را که باعث نه راضی هللا است، و دنيا  چهآن که کسانی: "گويد می (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر

( دوست ندارد کسانی که روزه را هلالج لجخوب نيستند. هللا جل جالله ) می دهند، اسالً  رضايت است، انجام

ميشکنند. "فاسق و کافر را دوست ندارم،" هللا عز و جل می گويد. هيچ کسی دوست ندارد کسانی را که 

هللا دوست ندارد، و برای هيچ چيز خوب نيستند. ممکن است در دنيا خيلی با ادب باشند. اما ارزش ندارند. 

 دارند.هللا ارزش ن نزدهيچ فايده ندارد اگر در 

 

 جهان کل که هنگامی. ندارد هللا نزد در پشه يک بال حتی ،را ندارد پشه يک ارزش جهان کل

 ردهک تحصيل آنهابيشتر ارزش داشته باشد در نزد هللا اگر  خود پسر يا و دختر خواهد است، اينطوری

 اطاعت از هللا که کسانی ،، مومنان هستند هستند هللا نزد در شايسته که کسانی. ندارند آن ارزش را. است

 را بدانند. اين الزم است هر کس. می کنند

 

 می آيند و آنها دوبارهبا اين حال، . ندارد هيچ فايده اما بگوييم بارها و بارها را اين توانيم می ما

 آيا"می خواهند؟" "نه." " نماز بچه اين آيا"قبول شود."  که طوری به کن دعا بچه اين برای: " می گويند

"نه، او نيز اين کار را انجام نمی دهد.  "هفته؟ در بار يک""نه."  "؟می خواهند روز در رکعت دو او

، به او نشان بدهيد هللا بگويد. لمی دهيد. حداق غذانمی دهم. شما به او  غذابرای او دعا کن." من به اين بچه 

 نشان نمی دهيد. ديگری چيز هيچ او به شما". دانشگاه و مدرسه" ،"مدرسه و دانشگاه"

 

که فاميل اش او را خوب تربيت کرده است،  کسی. نشان نمی دهند شرارت جز چيزی دانشگاه

 می کمک را آنها خداوند ،هللا خواست به ،وجود دارد خطر اگر آنجا حتی. باشد محافظت نيز آنجا ميتواند

تيم، مان گف بهلولهمونطوری که قبال  ،انسان ها همه به هللا که باشد. نگر دارد محافظتهللا ما را زير . کند

 به همه عقل عطا کند.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 حضرةپس از  أكبابا، درگاه ،۱۴۳۸ اآلخر ربيع ۱


