
 
 
 
 
 
 
 

 سنتی های مقدار(اندازه ) و میزان

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 واآلخرين،الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين 

 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

 

 

 ها، انشاءهللاجمعآوری . انشاءهللا با خوست هللا نيت مان است که اين است تعاجم در ی(خوبخير )

 سرگرمی، نه بازی، نه. )نه آمدند( ديگر هدف هيچ برای و آمدند هللا برای همهخوبی باشند.  های جمعآوری

 .است خوب یجمع دوره يک اين. بودند آمده هللا خاطر به آنها. ديگری چيز نه و

 

ينُ  يَحة اَلد ِّ  النَّصِّ

ی يعن چيست؟نصيحت . استنصيحت  دين (ذات) اصلدين نصيحت است." يعنی، " گويد، می

چيزی خوبی را نشان دادن، نشان دادن چيزهای خوب است. اين يک نصيحت است. کلمات فرد که يک 

 لمک و سخن هر ،(ملسو هيلع هللا ىلص) نما استاد شريف حديثد. ن، نصيحت ناميده نمی شورا نشان می دهندراه بد يا بدی 

 نام هب تواند نمی بدی چيز هيچ. رست است ميليون يک از ميليون يک آيد، می بيرون مقدسش دهان از که

ت نصيح چنين!" را بکش شخص آن و برو" که بگويد، ندارد وجود نصيحت های چنين. باشدنصيحت 

 ،پس خوب است. هایچيز نشان دادن دين که است دليل همين به!" بنوش الکل و برو" د،نندار وجود های

 .استنصيحت  نما دين پايه

 

حضرت )اولياء( ها و عالمان . شدند فرستادهنصيحت  دادن و رست راه دادن نشان برای پيامبران

( کار می کنند و راه رست را نشان می دهند.  دفه)نيت،  همينکه قدم های آنها را پيروی می کنند، برای 

 نشان رست را راه که ها (زاهد، ديندار، پرهيزکارپارسا، ) نصالحي و حضرت ها پيامبران، که همانطور

 گويد میکامل برعکس آنها  شيطان .دارد قرار آنها مقابل در (شيطان) شان دشمنمی دهند وجود دارند، 

 کاوتذ با را کارها اين آنهاتحّمل کند. دارد  )ارتباط( ربطچيزی که با دين و مسلمان بودن  هيچ نميتواند و

 کهاين بدون آنها. دهند می انجام تر آرام و (زيرکانه، ظريف، نازک انگار، موشکاف زيرک،، نافشردهتر )

 نآ دهند، انجام رابايد کاری  آنها اگر يا. برسند مردم سر به توانند می (آرام آرام) با نرمی شوند، متوجه

 و کنيد می تماشا)شما( . به آن توجه بدهند مردم اينکه بدون دهند می انجام طوالنی مدت به آرامی به را

 متوجه شود.  کسی هيچ اينکه بدون ،دهد می انجام را کاری همان همه که بينيد می

 

 دخواهي پيروی را ندارند ايمان که افراد يا ان رامسلمان غير (شما: ")(ملسو هيلع هللا ىلص) نما استاد شريف حديث

 ها آناگر ورد )خونه( . دارد تنگ خانه يک که ،است گورکن يک شبيه چيزی دارد، وجود حيوان يک. کرد



 

 

 

 

 

 

 

 يخموالنا ش که است دليل همين به. فرمايد می (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبرشما دنبال آنها ميرويند،" ، بشوند

 مهمی چيز خواهم می" ،گفت او. ه روز پيش شروع کردس، بود نکرده صحبت روز سهدر طول ( ق)

 !کنيد می پيروی را داريد کفران شما: کرد اين به اشاره ،گفت او که آنچه اينجا، در!" بگويم

 

 انمسلمان به ساعت و زمان بود: مربوط، البته بود گفت( ق) شيخ موالنا که آنچه منظور واقع، در

 فرستاده فرانسه به( بغداد) آنجا از هديه عنوان به ساعت يک رشيد هارون ،واقع در. دادند انجام را آن

 اگاهی هيچ آنها" ؟وجود داشته باشد چيزی چنين توان می چطور: "شدند خيره و زده شگفت آنها. بود

 روز آنها. ندارند چيزیهيچ  آنها. ندارند نماز و وضو عبادت، آنها زيرا. نداشتند زمان و ها ساعت درباره

 ازیني آنها. ، انجام می دهندگذراندن و ايستادن حال در را چيزها برخی ،ميروند هفته در بار يک يکشنبه

  ( ندارند.هدر ندادن) نگهداشتنرا  زمان يا ساعت به

 

 اب مسلمان روز يک. کردند استفاده زمان از و کردند اختراع را ساعت که بودند کسانی مسلمانان

 با انمسلمان ساعت ترتيب، اين بهروزه دوم ادامه می دهد.  مغرب اذانتا  و کند می شروع مغرب اذان

 که همانطور درست. شود می آغاز مغرب نماز از پس دوم، روز جديد، روز. شود می تنظيم مغرب نماز

 شروع عصر از بعد مسلمان روز يک ،۱۲ از پس ، شود می شروع شب نيمه در روز حاضر حال در

ی که بش ،است پنجشنبه شب بهمنظور شان  ،"جمعه شب" گويند میوقتی  که است دليل همين به. شود می

 ل می کند. صو جمعه را به پنجشنبه

 

 چهارشنبه که شب در من" ،گفت او. کرد اشاره خيلی موضوع اين به روز آن درموالنا شيخ )ق(، 

 اينگونه مسلمان يک زمان و روز ،انمسلمان تقويم ".کرد خواهم صحبت وصل می کند پنجشنبه را به

 زمان آنها گفتيم، که همانطور اما ،کرد نمی استفاده ها ساعت اين از هرگز شيخموالنا . شود می شروع

 اعتس يک و پيش ساعت يک آنها .نبود کافی اين. کردند مرتب بی ايمان سيستم اين در را شان )ساعت(

 .شد عصبانی شيخموالنا  که است دليل همين به. کنند می ديوونه را مردم و روند می عقب به

 

در ميزان، در اندازه گيری " "اوقه گذشته، در. )ياد گرفتند( آموختند مسلمانان از را چيز همه آنها

 کي يا چهارم يک  ،"اوقه"، احتماال. بود کيلوگرم يک از تربيش بود ناميدهآنچه که "اوقه"  .داشت وجود

 حياط" )آرشين. "نداشت وجود متر هيچ مثال، عنوان به. گرفت صورت اندازه گيری سپس. بود آن از پنجم

 از بين را ها اين همه آنها. بود متر سانتی ۷۰ تا ۶۸ بين و ناميدند آرشين را آن. داشت وجود( عثمانی

می  اصرار آنها. مايل: از بين نبردند را چيز يک آنها حال، اين با. کردند استاندارد يکمثل  را آن و بردند

 از نهاآ. کنند می استفاده مايل از هنوز آنها. دارد وجود امريکا و انگلستان در اين. کنند که آن از بين نرود

مربوط داشت، از بين  نکه با مسلمانا چيز هر اما کنند، می استفاده ها آن از. کنند می استفاده نيز هاپا

 .نکردند ترک را چيزی آنهارا ترک نکردند.  نبردند. آنها اندازه گيری، ميزان و زمان مسلمانا

 

 (ملسو هيلع هللا ىلص) مان پيامبرحضرت می کردن، از زمان  هاستفاد نها و ميزان ها که مسلمانااندازه گيری 

 ترمچه اتفاق ميافتاد اگر آن را از بين ببريم، چه اين، چه آن باشد؟  آه،: "گويند می آنها. است شده استفاده

  در زيرا گو،ن را اين نه، ".شد خواهم گيج من...  آن و اين واوقه،  .است سانتيمتر ۱۰۰ .است تر آسان



 

 

 

 

 

 

 

 قطعا و است شده ساخته (تعويذ)طلسم  يک يا حجاب يک مثل درست بنابراين. دارد وجود برکت آنها

 عنوان به را آن واستفاده کرد  (ملسو هيلع هللا ىلص)استاد مان  که است چيزی اين. دندار ها يک برکت اين دارد، چيزی

اين  (ملسو هيلع هللا ىلص)زيرا اين ميزان و اندازه گيری را استفاده می کنيد به خطر اينکه استاد مان . شود می حساب سنت

 ار کار اين خودت توانيد نمی اکنون ،البتهکار های خوب انجام می دادند.  نها را استفاده کرد. مردم نادانا

، با افراد که اين کار را شروع است عصبانیها  افراد آن با شيخ موالنا که است دليل همين به. دهيد انجام

 کردن.

 :اما است، شده و تمام انجام کار اين اکنون

 

ُس نَّةًُحسنةًُفلهُأجرهاُوأجرُمنُعملُبها.منُ َسنَّ  

 اين. شود می حساب سنت يک عنوان به ،خوب چيز ،انجام بدهد خوب سنت يک ی کهکس هر

 شخص آن برای دهند می انجام را آن و کنند می تقليد که کسانی پاداش گويد می او .دارد را آن پاداش

 دهند،ب انجام را آن ديگران و دهد، انجام را آن ،کنددرست  را بد سنت يک که کس هر. است شده نوشته

 مرد آن گردن بر دهد می انجام را آن که کسی هر مجازات و گناهان. است شده نوشته او برای او گناهان

 کمک عثمانی امپراتوری انحالل در که حزب ها از يکی) ها با حزب اتفاق و ترقی اينهمه  ،البته. است

. هستند خطر در ناعمال شا و گناهان البته. شوند می خالص چيز همه از آنها ،آرامی بهشروع شد.  (کرد

 .کنيم فراموش را چيزها اين نبايد هنوز اما نيست، آسان اصالحات اکنون

 

 يگرد چيزهای از بسياری و دستگاه ،ميزان گيری، اندازه واحد نکند، استفاده آنها از فرد اگر حتی

 ليره از) کرد تغيير پول يک. کند نمی کار نيز مردم سر امروزه،. دندار وجود شد می استفاده گذشته در که

 ميليارد يک و ميليونمی کنند. يک  مخلوطرا با يکی  ميليونيک  هنوز مردم و( جديد ترک ليره تا ترکيه

نمی  کار )ايستادن( ديگر اکنون مردم سر چون است؟ اينطور چرا. اند شده مخلوط همه نه، چيزی چه و

 کند. 

 

 می فتهگ گذشته در. خوب بسيار. است( پوند يا)با يک لير  يکسان در است؟چق (پنی) قرش ۱۰۰

هم قيمت  مجيديهيک پول ها است،  ۲۰با  هم قيمت قرشبا خيلی پول است، يک  هم قيمتلير  يک: "شود

 لهبالفاص حساب يک نيست، االن مثل. کردند می استفاده مختلف محاسبات از قديمی مردمبا انقدر... "

چ هي حاضر حال در. شوند می تر (هوش با) زرنگ مردم و کند می کار بالفاصله فرد سر .آيد می بيرون

 هزاررا با  هزارميليون و  هزار با ميليون را يک مردم گفتيم، که همانطور. ندارد وجود سر در حسابی

 .کنند می مخلوط ميليون

 

. شد رابخ کامال - است بدترين اين اکنون، – کرد تغيير هم الفبای که زمانی نبود، کافی اين اگر

 مياسگزارسپ هللا از حال، اين با. شود نمی ديده تاريخ در چيزی چنين. بودند نادان شب يک در نفر ها ميليون

 آسان را خارجی زبان يک گيرند می ياد که زمانی آنها اما. هستند يادگيری حال در آرامی به کودکان که

در آسان تر از آن که ق آورند می ياد به و گيرند می ياد را آلمانی و انگليسی آنها. گيرند می يادبا زمان  تر

 .و بفهمند درا بخوانن عثمانیقديمی  زبانهستند 



 

 

 

 

 

 

 

 .دبو خشم اين. بود بزرگ چيز يک نکرد، صحبت روز سه در طول( )ق شيخ موالنا  بنابراين،

ه می گفتند ک مردم گويند؟ می چه آنها. را قبول نمی کرد جهل و عدالتی بی اين همه او که است ثابت اين

را( به  يعنی آن زمان )ما .بود تر آسان التين الفبای با اما، کج های نامهو بنويسند با  دنمی دانستند بخوانن

 مین آنها البته. نکرد صدا و سر هيچکس و گرفتند احمقانواع  به (را ما) واقعا   آنها. گرفتند انواع احمق

، زمان نآ. دارد یزمان چيز هر که يعنی بيفتد، اتفاق بود قرار .خداست حکمت اين .کنند صدا و سر توانند

 (همت) معنوی حمايتبا لطف )برکت، نعمت( و  )ما را(شکر به هللا، گذشت. اکنون، دوباره، شيخ مان 

 از کس هيچ گفتيم، که همانطور دانستيم، نمی آن از قبل (ما) که چيزهايی( می دهد. پيشنهاد) معرفیاش 

 .هدرميار بيرون آرامی به، نبودند آگاه آن از ها( ما از) هيچکدام که را چيزهايی شيخ موالنا .نبود آگاه آن

 

د اين گناه از آمت بلن گويد، می را اين کسی وقتی. است بار يک گويد، نمی و داند می کسی اگر

اشم يا ب عصبانیمی شود براينکه باری بيشتر نه باشد. به حر حال، موالنا شيخ می گويد: "اگر با کسی 

 و نمی رود مردم از روی بار اين صورت، اين غير در." کنم می تميزکنم، من او را   توبيخرا  شخص

 والنام شود، برداشته آنها از کمی بار اين اينکه برای بنابراين،. دهد می رخ روی اين افراد برای مشکالت

می ن که را آنچه آنها براينکه، يک بار ديگر، کند، می را کار اين او. داد خواهد شستشو را آنها قطعا شيخ

 .کنند قبول دانند،

 

 يخش موالنا". است تدين نصيح" گويد، می. است تنصيح يک اين گفتيم، ابتدا در که همانطور

 رادیاف .صحبت را قبول می کنند که هستند افرادی آنها ،شکر از هللا. صحبت می کند مذهبی مردم همه به

انجام  را اين کار/  تنها اگر : "گويند می و شوند می پشيمان آن از پايان در کنند، نمی قبول را تنصيح که

ه داد انجام را کار اين من..."، "ای کاش من کاش ای") داشتم کاشيعنی گفتند، " شدن پشيمان" .می دادم

 ويدبگ توانيد می. است گذشته"نگو "اگر فقط )تنها(،" زيرا : فرمود (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر(." "بودم

 کلمه يک اب نبايد. کنيد قبول ابتدا را از تنصيح بايد اما بگوييد، خواهيد می که اندازه همان به" اگر فقط"

 .ه شويمرنجيد حق

 

 اکثر. شوند میه رنجيد شوند می داده تنصيح آنها به که زمانی مردم از بعضیرست است که 

را می  آنها از برخی ت" )شما( تبعي.بود آن طوری و اين طوری نه،" کنند می شروع بالفاصله مردم

باعث د بدهيد، مر تبدهيد. چونکه اگر سعی کنيد نصيح تنمی کنيد به آنها نصيح تالش هرگز وشناسيد 

 يلیخ به (ما) که است دليل همين بهشويد. ( پشيمان ايد شده نزديک او به و ايد کرده تالشمی شود که )از 

 اراحتن( بالفاصله) فورادوباره  ،دهد می تنصيح (شما به) کسی که هنگامی اما ،نمی دهيم  تنصيح افراد

: فکر کن و اگر درست است دقيقه پنجمی کند.  تنه شويد هنگامی که کسی )به شما( نصيح عصبانی و

 وانيدت می که معنی اين به"هللا با آنها راضی باشد." اگر درست نيست، ميتوانيد بگويد: "ممکن است،" 

 ".کرديد تنصيح (من به) که متشکرم (شما از)" بگوييد،

 

را  تهللا نصيح خاطر به شخصی اگر که خداست حکمت است، (وضع) مورد اين که هنگامی

خشد، ميب (آسايش، رفاه) تسکينهللا به آن شخص آرامش )راحتی( و  داد، انجام که آنچه خاطر به قبول کرد،

 در وايت کامل برعکس است، وضعرا قبول کرد چونکه از بخش دين است. اگر نه، اگر  تنصيح او زيرا



 

 

 

 

 

 

 

و فرد بخودش  است غالبسپس تمام روز )حر وقت( آن مرد . کند می نفرين انسان آن ساعت يک طول 

 نيازی و بود خواهد سودمند خودش برای کند، قبول را آن او اگر که حالی در. روز تمام ."چرا"می پرسد 

 ه نمی شود.رنجيداست  آن جلو که فردی و نيست روز تمام آن مورد در کردن فکر به

 

 مگفتي که چيزهای اين گفتيم، که همانطور. هستند ادب طريقت از بخشی و مهمی چيزهای اينها

 وشگ تنصيح به که دهد قرار بندگانش ميان در را ما خداوند که باشد. هستند اسالم پايه ،(کرديم ذکر)

 را آن و مببيني حقيقت عنوان به را حقيقت انشاءهللا(: ملسو هيلع هللا ىلص) ما استاد حديث مثل. کنند می پيروی آن از و دهند

 اءهللاانش. شويم دور آن از ودهيم )قبول کنيم(  تشخيصبدی را به عنوان بدی  انشاءهللا و کنيم،پيروی 

 ءهللاانشا .افتخار شويم ، در کنار او،با مهدی عليه سالم .عطا کند طوالنی عمر مان يک شيخ به خداوند

يخ مان ش و نيز برای کودکان. انشاءهللا بيمار ها انشاءهللا نيز. باشيم خوشحال همه در اين دنيا و در آخرت

 بشوند. سالم

 

 .التوفيق و من هللا

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

لُجمادی ۲۰  ذکر از قبل ،سلطان ايوب درگاه ،۱۴۳۴االَوَّ


