
 
 
 
 
 
 
 

 کرده استانسان را اسیر تکنولوژی  

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

 انصاری ايوب ابومدد يا 

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

انم. سالم برس کند، می سوال او درباره که کسی هر برای که گفت او. فرستد می سالم شيخموالنا 

روز ها  هر)از ما ها( خوبتر می دانند و  ملت)ما( از آنجا برگرديم. خدا را شکر خوب بود. ماشاءهللا، 

( اژرپرت) گزارش او با و آمد اينجا تلويزيونی کانال يکموالنا شيخ را پيروی می کنند. آن يکی روز، 

 کنولوژیت"، گفت شيخموالنا . کرد صحبت تکنولوژی درباره پايان در و کرد صحبت خيلی آدم اين. کرد

 ")زندگی ما را بدبخت کرد(. شد ما نابودی باعث

 

 وژیتکنول"، گويد می و است پير بسيار شيخ فکر می کند موالنا و داند می زياد ظاهرا احمق اين

 چيز هر. دهيد می انجام را کارها و شويد می بيدار خواب از صبح شما. کرد تر ساده بسيار را ما کارهای

 ار آن آنها - گويد می زندگی واقعی معنای مورد در زيبا چيزی درجه باالترين در شخص ".شد تر آسان

هيچ  اسالا  او. کند نمی درک راهيچ چيز  است، دنيا اهل آن يکی طرف آدم و - نامند می زندگی فلسفه

 چگونه معنی زندگی را و چگونه تکنولوژی زندگی را نابود کرددر مورد  نمی داند )بيدار نيست( چيزی

 ."کرد تر ساده را چيزها خيلی اين: "گويد می او  از بين برد.

 

 لوژیتکنو : "گويد می شيخ موالنا اما است، ديگر مسئله اين و موالنا شيخ را ديديم شکر به هللا

" وصدقنا امنا" .است اينطوری در حقيقت." کرد وحشتناک را آن و کرد نابود را مردمزندگی )وجود( 

 یم باهوش ظاهرا مرد اين. نيستند آگاه آن از مردم. است درصد صد اينمی کنيم(.  تاييدداريم و  د)اعتقا

  کرد؟ تر آسان را آن چگونه." کرد تر ساده بسيار را ما کار اين: "گويد

 

)دانه(  بذری دو ماه طول می کشيد زمين را دهات نداشت، وجود تکنولوژی که وقتی گذشته، در

 ماه ود به نيز اينگذاشتند.  را کوددهند،  گسترش را بذرگ را کار کردند، خاک و سن شن کشبا بکرد. 

. اين نيز به دو ماه نياز داشت. کوبی خرمنبريدن برای علف و  را گياهاناو بلند می شود برای . دارد نياز

 ،هخان قهوه برای تلويزيون، برای او کند، می کار که حالی در. کرد می کار خودش دستان با ماه چهار آدم

 شخود روستای در و دهد، انجام را کار اين ميتوانست می تنها او. برای هيچ فکری ديگر وقت نداشت و

 ندفکر کرد برای ديگری چيز هيچ. داد انجام آنجا که آنچه با آورد می دست به را خود زندگی و تمی نشس

  .بود نخواهد



 

 

 

 

 

 

 

 روزانه تراکتور يک زيرا چرا؟" .است نمانده روستاها در کس هيچ" گويند می اروپا در ها بچه"

 داشته زمين هکتار هزار يک مرد يک اگر. کند می کار و کشتزمين را  هکتار صد دو يا و صد يک

 او ارب اين. است تر )ثروتمند( غنی آن از او بگوييم بگذاريد. کرد خواهد تمامکار را  روز پنج در باشد،

 حتی آنها. شود می تمام هفته يک يا روز پنج در حداقل کار شيوه، همان به هم باز. آورد می تراکتور دو

." نيمک )کنترل( هدايت دور راه از را آن توان می ،نکنيم رانندگی را تراکتورديگر  بدهيد اجازه: "گفتند

 ينا. کرد می برداشت دوباره که دادند نشان را ماشين يک آنها آمريکا در .ندارد وجود مردی هيچ بنابراين

 انتهای تا اينجا از - کشتی مثل يک ماشينيک . بود فرنگی نخود احتماال. کرد می برداشت را سبزيجات

 چيزی چنين .بود بيگانه يک او کنيد می فکر شما. ساله ۹۰ خانم يک کند؟ می رانندگی را آن کی. خيابان

 .می دهد انجام روز يک در کار. است شده تمام خوب، افتاد؟ خواهد اتفاقی چه پس. کرد رانندگی آنجا در

 شهرها به و ندارد کاری هيچدر آن زمان ديگر ." انجام بدهيم ديگری کاری بگذاريد بيا،: "گويد می او

  .آيد می

 

. اردند پايان به لوکس گفتيم، که همانطور. دارند شهر در های ديگر حکار، تفري بی انسان های

 تلفن کي با آنها آنجا، در. خواهد می بيشتر و سير نمی شود هرگز نفس ،بدهيد تان به نفس بيشتر چه هر

می  همه و دهند می افزايش تلفن همان روی بر شماره ها را تعدادکمی  آنها بعد ماه شش .آيند می بيرون

 همان اين .کنند می کار چه که دانند می ها بچه اين. است اين طوری. که اين را به دست بياورند دون

  .کرد بيان را موضو لی صا شيخ موالنا و. است تکنولوژیمشکل است که می گويم  معنای

 

." مرساندينجات می  روز به ۴۰در اين را  ما ،بدهند را کشور اين (ما به) اگر" ،گفت شيخموالنا 

به نجات ميرسد. هيچ شکی وجود ندارد. نفس ها  دبا خوست هللا اگر موالنا شيخ بخواه .است اينطور البته

دنيا به سمت راه  اين اما دهند، نمی انجام را کار اين آنها انشاءهللا .هستند اهيوال ه مثل هستند، اژدهامثل 

 رد ناهم اين. يکسان است نتيجه دوباره رسد، می قدرت به ديگری شخص يا مسلمان آيادرست نمی رود. 

. آنها، يک جور با نفس اند خوردهفريب  شيطان(های حيله ) لوکس اين توسط آنها ،هم باز. استنهايت 

 می شوند.   رشان ساز کا

 

 حتی اگر: مردم نفس اينجا، در. برسدفقط می تواند درست شود زمانی که مهدی عليه سالم  اين

 پايان در مردم و يافت خواهد افزايش، کافر شوند ظاهرکرامت ها  و معجزاتو  بی آيدعليه سالم  مهدی

اين  سال چهل عرض در چيزهايی چه ديدن از پس آنها. شد خواهند گمراه دوباره سالم عليه عيسی دوره

کند کرامت  می فراموش دقيقه دو طول دربسيار کافر است.  انسان هانفس  .کرد خواهند زندگی طوری

به  بدی ها را و می کنند فراموش خوبی ها را مردم. شودکه ديده است، هر چی که ممکن است که ديده 

 گرا حتی ،بنابراين. افتد می اتفاق چيزی نهايت در و کنيد کارل سا ۴۰در  توانيد می (شما). ياد می آورند

چنين  فسن. کنند می صحبت اشتباه از و کنند می فراموش را بقيه مردمآنچه که گفتيد اين مهنا را نداشت، 

  .دارد وجود تطريق در نفس ( آموزش) تربيت که است دليل همين به ،اينجا در .است چيزی

 

 .ندميک اشارهنشان می دهد، هر چه او  شيخآنچه که موالنا  به کردن فکر بدون بگويد آره بايد شما

  وجود نيز زيادی امتحانات. دانيم نمی (ما) داند می او آنچهزيرا موالنا شيخ يک مرشد )راهنما( است، 



 

  

 

 

 

 

 

 هک رسد نمی نتيجه اين به آن آدم و ،می دهد خصيصت را شخص يک او که بينيد می اوقات گاهی. دندار

. است امتحاننيز يک  انسان آنبرای  که است اين حکمت چيست؟ اين پشت حکمت. کنند می فکر انسان ها

. دميرسي باالتر بسيار های مرتب بهساز کاری با نفس خودش، او  بدون و دهد ادامه خوب اخالق با او اگر

 .برد خواهد هبرای خودش فايد اول و ،بود خواهد باالتر بسيار انسان ها نذر در همچنين او

 

 منوی( حمايت) همت)کمک( و  مدادهنوز  ،کرد خصيصت ين باراولاو را  شيخموالنا  که وقتی

 کرف و کنند کنترل را اين توانند نمی برخیآنجا، يک امتحان وجود دارد. داده بود.  انسان آنخودش را به 

  مته با چيز هر. داشته باشدن وجود اينجا خودپرستی الزم است که حالی در. است خودشان از که کنند می

 او اي. می ماندبی دفاع  باز اين از پسو شکست می خورد امتحان  در اين فرد. افتد می اتفاقو مداد شيخ 

 )يا نه(.  کنند می پيروی را شخصآنها اين  آيا که کند می آزمايش را شخصاين  اطراف مردم

 

 کار های در توانيد نمی (شما). است ديگری مساله اين ومی دهد  خصيصت را کسی شيخموالنا 

ء ا اولياب توانيد نمی (شما). است يک امتحان اين گفتيم، که همانطور حال، اين با. کنيد دخالت مرشد

 رجال"، ، در خدمتششدست زير اما است، ترحم خيلی زمان اکثر شيخموالنا . کنيد بازی)حضرت ها( 

اگر آنچه او بگويد انجام بدهيد، خوب است.  .دنکن نمی نافرمانی(، اولياء های که از او غيب)مردان  "الغيب

 ناي در نيز اين. شود می حساب قطعا ،ديگر قصد با يا قصد از چه ،نمی شود انجام کار اين که هنگامی

 .نيستند بازی اين چيز ها چونکه ،می شود سوال مورد آخرت از قبل دنيا

 

 متما از خير تر انسان يک )راهنمای( هدايت برایبودن  ای وسيله يک: "گويد می شريف حديث

 خودپرستیبراينکه  دهند؟ می انجام راز در را آنها چرا. دنشو می انجام راز در خوب کارهای". است دنيا

 د،دهي انجام آشکار صورت به را اين توانيد می (شما): "دهد می توضيح مقدس آيه دروجود نداشته باشد. 

 هب را اين است بهتر اوقات گاهی حال، اين با." دهيد انجام (محرمانه) مخفيانه را اين که است خير تر اما

 ها،کشور برخی دريک نمونه برای ديگران تبديل شود.  عنوانانجام بدهيد براينکه به  آشکارا صورت

 اين را در است بهتر او برای که است دليل همين به. شود می ريا بيشترمسلمان هستند،  همه که زمانی

  .دهد انجام در راز را خوب کارهای يا بدهدراز 

 

ادب."  کامال"کامال ادب،  .دهد می نشان )آموزش( را( خوب رفتارهای) طريقت مان اول ادب

ی م (یخودنماي) الف بخش نيست چيزی را بدهيم در حالی که از آن داريم لذت. است مهم بسيار فروتنی

 هللا برای ترين محبوب هايی ويژگیبا ادب انجام بدهيد. ادب و مهربانی )بخشش(  الزم است. آن را کنيم

 يیزيبا های ويژگی همه شيخموالنا . ندارد ادب او را کس هيچ. ستما شيخ اين نمونه بزرگترين. هستند

 الوارث" او کهچون است؟ اينطور چرا و. دندار وجود بشريت در و اسالم در که هايی ويژگی همه ،را دارد

 استاد حقيقت او که همانطور. است "المحمدي الوارث حاضر قرن در او. است (محمد جانشين) "المحمدي

  .دهد می انجام( ملسو هيلع هللا ىلص) را او سنت درصد صددارد  نيز او، کرد تصرف (ملسو هيلع هللا ىلص) را ما

 

 کلمه يک او يا ،نداشت دوست را کسی و بود جمعآوری يک در (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر وقتی

  تنداش وجود چيزی چنين. دز می فرياد و شود نمی بلند او. نداشت دوست او که را چيزی يا می شنيد بد



 

 

 

 

 

 

 

او  دانند؟ب ميتوانستند آنها چگونه. نداشت وجود غيره و رحمانه بی رفتاری هيچ!" گويی؟ می چه: "مثل

همين  شيخ موالنا .کرد خواهد ترک را جمعآوری اين يا و درک نمی صحبت او ،برگردون رو سرش

  .است ادب درصد صد او، شکل ،طوری

 

 هاچيز مهه اگر اما است، بد خيلی در حقيقت تکنولوژی .بگيريم يادخيلی  شيخموالنا  از بايد (ما)

( ميتوانيم صحبت های موالنا ما) اکنونمی شوند.  ورشکستهمه چيز ها  هدفع آن بسپاريم، آنها به هم با را

همه آن ها را نگاه  شکر به هللا و ،داشته باشد وجود که چيزي هر جديد، و قديم ،کنيم آوری جمعشيخ را 

. ودش رهوظسالم  عليه مهدی که زمانی تا کنيم مديريت بايد ما بعد به آن ازکردند. اين نيز نعمتی است. 

ال در ح. انجام بدهند آن بدون نيز توانند نمی و اند شده زندانی انسان هاموالنا شيخ می گويد،  که همانطور

 .است وابسته آن به چيز همهحضر 

 

 ، نفس )نيمی(برود بين ازعليه سالم  مهدی و کرامت های های معجزه بدون اکنون تکنولوژی اگر

 ثال،م عنوان به)و به چه چيزی نه( وابسته هستند.  تکنولوژیاز دنيا از بين می رود. مردم چنين به اين 

 هتصفي يا آب. ميرند می روز دو در مردم ازرا قات کنند، نفس )نيمی(  برق اگر ،گرم کشورهای اين در

اين دنيا به دليل اين موضو  از (نيمی) نفس از تربيش. باقی ماند نخواهد چيز هيچ. وجود نخواهد دشت آب

راينکه برسد ب زودی بهسالم  عليه انشاءهللا مهدی. اند شده از اينها زندانی آنها بنابراين،از بين می رفتند. 

 هک دهد می نشان اين. است نفس نوعیشويم(. اين نيز  نجاتهمه از اين چيز، نفس مان، بيرون بيايم )

  .است صحيح درصد صد دنيا مورد در شيخ موالنا تفکر

 

 اين اگر. برده کرد را شما بلکه نشد تر ساده." کرد تر ساده را ما زندگی اين" ،گويد می آدم

 رایب هلير هزار يک ،حاال. کند زندگی ماه در هلير صد با تواند می خانواده يکوجود نداشت،  تکنولوژی

بدون  نهاآ اگر. داشته باشد وجود تکنولوژی تا زمانی کهکافی نيست  هلير هزار. نيست کافی خانواده يک

رزق و  نهاآ هللا به و آخر ماه برسندبه  هيرل صد با راحتی به توانستند می بودند، شهرشان يا روستا در اين

. داد خواهد انجامکار های در طول روز  و کرد خواهد کار قطعا فرزندان آدم . روز شان را می رساند

 که رهمانطو( می دواند. تکنولوژیدنبال اين ) آنها. کنند می پرستش را تکنولوژی اکنون مردم چی؟ برای

ه سالم هللا مهدی علي. ندارد وجود فرار برای جايی بنابراين. کردند کامل از فرزند آدم يک برده آنها گفتيم،

 .ميرسيم او به مان شيخ با و رويم می او ه( به تعرفما) . انشاءهللادبی آور زمان اسرع در را

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 رّبانیحضرت شيخ محمد محمت 

 سلطانايوب  درگاه ،۱۴۳۴ رجب ۱۰


