
 
 
 
 
 
 
 

 آنچه اسالم آموزش می دهد کافی است 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 .﷽    أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. 

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

امام طريقت مان، حضرت امام و خير در جمعآوری است.  می ايستدت صحبطريقت مان با 

بگويد. ما نيز اين را می گوييم در تقليد او براينکه همت  تصحبنقشبندی )ق( عادت داشت اين را در هر 

 برادران) بخوان( او بر روی ما حضور داشته باشد. ما در عيد با موالنا شيخ بوديم. او به معنوی پشتيبانی)

  عظمت هللا صاحبهللا دعا را دوست دارد. . کنيم دعا او برای که گويد می او. فرستد می سالم (خواهران و

 پيش انسان يک که هنگامی. ندارد شريک هيچ او و است يکی هللا که است دليل همين به. )الكبريـاء( است

. شريک يعنی همکار. است شريک گذاشته هللا با او که رسد می نظر به شود، می مغرور و رود می

  .است صفات بدترين از يکی غروربنابرين، 

 

ندارد.  غرور. به هر حال موالنا شيخ آيد می که کسی هر به"دعا کان" : گويد می شيخ موالنا

، نگاه می کند. حضرت نظر نقطه اين ازبنده هللا ميبيند و هر کس را  عنوان بهموالنا شيخ هر کسی را 

عيبد هللا االحرار )ق( همينطوری بود. او می گفت: "دعا کن،" به هر کسی که می آمد. او می گويد، "به 

 رمتکب   هاينک بدون بگذاريد ،رسيدم، باالترين مقام ها را با دعا به دست آوردم."  بنابريناين مرتبه با دعا 

عا کردند د با (مابين اينکه فرق بگذاريم که اين خوب است و آن بد است، برای ديگران دعا کنيم. ) و شويم

 آن در زيادی فايده های مطمئنا .است عبادت دعا برعکس، و برای آنها هيچ چيزی را از دست نمی دهيم،

 کردند. شرا فرامو اين زمان اکثر اما کنند، می درک را اين اوقات گاهیبعضی انسان ها  .دارد وجود

 

" آنها .است نيفتاده اتفاقی هيچ اما کردم دعا ماه دو برای من"من دعا کردم، خيلی دعا کردم، 

است، هللا بدون جواب نمی گذارد هنگامی  احمقانهنميفهمند چی دارند می گويند، اما حتی با اين که گفتند 

د: . در آخرت انسان می گويافتد می اتفاق آخرت در ،نه افتد اتفاق دنيا اين در اگرکه انسانی دعا می کند. 

"کاشکی هيچ کدام از دعا های که کردم در دنيا قبول نشده بودند، همه شان اينجا قبول می شدند." هللا عز 

 و جل انقدر کريم است، بنابرين او می دهد. 

 

 د،سخاوتمن هللا .ندارد وجود هرگز بد چيزهای و دندار وجود هللا صفات در انگيز شگفت چيزهای

 عز و هللا مورد در شما پس. سخاوتمندبر بگرديد از يک انسان  خالی دست. هرگز نميتوانيد با ستا کريم

. هر چيز در دست او است، با دست خالی بر ميگرديد؟ هرگز، حتی فکرش را هم کنيد می فکر جل چی

 نکن! او می دهد، اما با حکمت می دهد. البته، بعضی انسان ها در اين مورد فکر می کنند "من در طول 



 

 

 

 

 

 

 

دو هفته دعا کردم،" می گويند، بعضی ها "در طول ده سال،" می گويند، و بعضی ها ديگر "من 

در طول انقدر سال ها دعا کردم، اما هرگز قبول نشدند،" می گويند. به هر حال، طول عمر )شما( چقدر 

 رفتيد.  لحظه يک در کنيد، زندگی سال صد اگر حتیاست؟ 

 

ند. ستنب بيهوده که ميش متوجهنتيجه دعای خودت را در زندگی ابدی پيدا می کنيد، در آخرت، پس 

 آن از و. او می گويد "به من انقدر دادند کشد می خجالت در آخرت تنادرس رفتارهای آن از پس مطمئنا

سان ." بعضی انافتد نمی اتفاق اين چون کردم شورش و کردم شکايت خيلی و کردم گريه من. نبودم آگاه

. او می گويد کشيد خواهند خجالت آخرت درها شورش می کنند، اما هللا عز و جل می بخشد. انسان ها 

 خلق کرديم." ه"انسان را از عجل

نَساُن ِمنإ َعَجل     ِ  ُخِلَق اْلإ

 خود او. گويد می قرآن در(. هللا عز و جل ۳۷:انبياء")آری( انسان از عجله آفريده شده؛" )سوره 

 می و داريم عجله (مارا به فرزندان آدم عطا می کند. ) اصفت ه او گويد، می آنچه طبق بر. است خالق

 طور هب آنها و نوشت را چيز هر اواست،  شکوهمند و متعال خداوند. بيفتد اتفاق بالفاصله چيز هر خواهيم

به هللا تسليم  هک انسانی بنابراين،. بيفتد اتفاق هللا اراده بدون تواند نمی چيز هيچ. هستند وقوع حال در مرتب

 اجازه. دارم عجله من": ميگوييد و ميکنيد مطرح را خود اراده شمامی شود، در راحتی زندگی می کند. 

 می هللا که نچهآ جز چيزی اما" بيفتد اتفاق اين و بيافتد اتفاق اين بدهيد اجازه. بيافتد اتفاق سريع آن دهيد

بايد اين جوری و آن جوری می شد،" تمام عمر تان در ناراحتی، " گوييد می شما اگر. افتد مین اتفاق گويد

 .شد خواهد سپری، و رنج عصبانيت

 

 ينامان، فرستاد.  (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبرهللا عز و جل به انسانيت اسالم را همراه به آخرين پيامبر، 

 يگرد مسيحيت نه و يهوديت نه. ندارند ديگر را آن ديگران از هيچکدام .است هللا نظر در شده شناخته دين

 و است بوده سال هزار يک و پنجاه و صد دو حدودانجيل: . هستند آسمانی اديان نيز اينها .است مانده باقی

 را آنها هک گرفتند تصميم آنهاند. شد برگزار رايگان طور بهنيقيه  در ميز روی بر انجيل چهار نهايت در

. دارند اين کار را انجام می دهند، اما داشت نخواهند کتابی هيچ آنها صورت اين غير درپرتاب نکنند.  نيز

 اکنون هيچ کدام از آنها درست نيست.

 

انسانی متناسب است. اگر دستورالعمل آن  دين اسالم، دين فطرت است، يعنی دينی که با طبيعت

عم، ط "حياة طيبة"، يعنی حيات خوشکنند.  می صرف راحت را را پيروی کنند، انسان يک حيات بسيار

 اگر طعم و راحت می گذراندن، اما دارد. انسان ها يک حيات خوش طعم می گويند. "طيبة" معنای خوش

ين را است. انسان ا انسان بيايند، نمی توانند در هيچ چيزی طعم پيدا کنند. شيطان، دشمن بيرون آن از آنها

 .است اول درجه در اسالم بهتر است. دوشمنی شيطان ازدرک نمی کند. شيطان از بعضی انسان 

 

اينجا وجود دارد، او حاميان پيدا کرد و آنها آن را به عنوان زيبا نشان می دهند، شرارت  همه نوع

 ندارد. اما حضوراما همه آن رنگ است )همه آنها رنگ شده اند(. هيچگونه صلح، حتی نه يک ذره، آنجا 

 آنها چنين تبليغی را انجام می دهند، که انسانی که به آمريکا سفر می کند، فکر می کند ظاهرا به جنت 



 

 

 

 

 

 

 

 سعادتکه به  را ميبينند مثل کسانیخودشان  ميرسند،ورود شده است. انسان های که به اروپا 

 هر اه مردند، قايق انسان دوصد و انسان ها زندگی شنا را فدا می کنند. اين را ميبينيم، صد .رسيدند ابدی

را پر کرده بودند. اين انسان ها چه قدر بی عقلی عمل می کنند! اين  ها شوند. آدم ها قايق می غرق روز

 آمده آفريقا از آنها. بودند آمده هند از دادند؛ آنها دالر هزار ۵ – ۱۰را حساب کرديم، هر کدام از آنها 

 معرض در را خود زندگی چرا کنيد، می زندگی آفريقا در دالر هزار ده با پادشاه يک مثل شما. بودند

  .ميريد می مورد اين در می دهيد؟ شما خطر قرار

 

سعادت  بزرگترين است قرار که به طوری است، داده نشان را غيره و امريکا اروپا، شيطان اما

 .دارد جودو آنجا فساد بزرگترين و فريب بزرگترين ،رسوايی بزرگترين که حالی دررا آنجا پيدا کنيد. 

 چيز هر از بدتر حاضر حال در اند، ناميده آلمانافندی از آنجا رفت و به اينجا فرار کرد. آنچه  عبدالغفيز

 چهي و اسالم آنها اصلی نگرانی. شان خير است دموکراسیشان خير است، نه  سلطنت. نه است ديگری

 ها را از بين بردند. عثمانیقبل  از آنها. نيست ديگری چيز

 

 هب معتاد آنها از نيمی از بيش ،بردند آنجا را آنها و ندآورد بيرون اينجا از را انسان ميليون سه

، آنجا با آنها حاضر حال درآنها را خراب کردند و بدبخت کردند.  .نيستند چيزی چه و هستند مخدر مواد

 چهي و" اروپا اروپا،. اروپا اروپا،" می کنند اصرار آنها هنوز حال اين با سگ رفتار می کنند. عنوانبه 

 ايمان ابرازانسان نگاه می کنند، آنها  عنوانالح است، آنها را ه صبرای شان  که وقتی .ديگری چيز

 يليونم صد، آنها ميتوانند نيست مناسبانسانيت می کنند، انسانيت درس می دهند؛ هنگامی که برای شان 

 چيزی اين يعنی. هستند منافق آنها. کنند نمی باز را خود دهان گويند، نمی چيزی هيچ آنها و ،بکشند را آدم

 يک. دارد وجود دنيا در چيز دو حاضر حال درهستند.  اسالم از بيرون انسان های است، ناميده اروپا که

 هم مسلمان غير و دارد وجود مسلمان حاضر حال در دارد، وجود مسلمان غير يک دارد، وجود مسلمان

 .داردن وجود ديگری چيز هيچ وجود دارد، و

 

تَدإنَا ِللظَّاِلِميَن نَاًرا  فُرإ إِنَّا أَعإ ِمن َوَمن َشاء فَلإيَكإ ب ُِكمإ فََمن َشاء فَلإيُؤإ َوقُِل الإَحقُّ ِمن رَّ

 أََحاَط بِِهمإ ُسَراِدقَُها

بياورد )و اين حقيقت  "و بگو: اين حق است از سوی پروردگارتان! هر کس می خواهد ايمان

سراپرده اش آنان  كه كرديم آماده آتشی ستمگران برای پذيرا شود(، و هر کس می خواهد کافر گردد! ما

(. يعنی ديگری وجود ندارد. ۲۹:الکهف سوره)را از هر سو احاطه کرده است!" هللا عز و جل می گويد 

د   هللا إِالَّ همه انسانی که " نگويند، به جهنم ميروند. )ما( داريم می گوييم آنچه را هللا در " هللا َرُسولُ  ُمَحمَّ

نه اينطوری است، نه آنتاری است. شما آنچه را که هللا و  .گوئيم نمی ديگری چيز ما ،اينجا می گويد

نی يع .ندارد وجود ديگری چيز هيچمان فرمودند می گويد. شما حقيقت را می گويد،  (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر

 است.  دروغهمه اين ها  –و با چه چيزی نه  بشر حقوق ،اروپافريب دادند انسان ها را با 

 

 ما کمی از موضو دور شاديم، اما اسالم زيباترين راه ها نشان می دهد. چيزی وجود دارد، به

 را نگو."  لو مان است: " (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبرشريف  حديث يک .آمده ايم اينجا ما همه که است دليل همين



 

 

 

 

 

 

 

کنم." اگر انسان ها اين را ذهن شان بگذارند، انشاءهللا هيچ  می آرزو من" / "تنها اگر"لو يعنی چی؟ 

 كاش من آن کار را آنجا انجام نداده بودم." هيچ چيزی داشت. يعنی "اي ناآرامی بيشتری وجود نخواهد

 بار بگويد. آن گذشت. اکنون، را يک ميليونكاش"، حتی اگر اين  شود وقتی شما می گويد "اي نمی عوض

خداست. اگر  خواست است. اين رسيده پايان به و شده انجام کار اين حاضر حال کن، در شآن را فرامو

 [سرنوشت به] شما گر .افتاد اتفاق اين و خداست خواست يک خطا وجود دارد، آن را درست کن. اين

 تعاليم .داشت نخواهيد اضطرابی هيچ و ناآرامی هيچ شما بنابراينداد.  نخواهيد دست از چيزی کنيد، تعظيم

 .است نفع انسان به بلکه نيست انسان آسيب برای اسالم

 

 و انسان های سالخورده رويد، می جنگ به که وقتی : "گويد می است، شده نوشته قرآن در اين

 شده تهگذاش مسلمانان پشت بر که است آن چيزی که در اينجا انجام می شود، چيزهايی." نکشيد را کودکان

هيچکدام از آنها مسلمان نيستند. مطمئنا چيزی کثيف در آخر راه که آنها هستند، وجود دارد.  –است 

آنها دارند انقدر انسان ها را می کشند، بمب شليک می . است ناز غيرمسلمانا  کار اين دوباره بنابراين،

هرگز اين کار را انجام نمی دهد. اکنون خيلی سناريوی  نهيچ مسلمانا کنند؛ می کنند و ماشين ها را منفجر

 سر غير پشت دوباره نهايت، در گوييد؟ می شما چيست؟ اين! هللا، هللا" است زده شگفت شنويم. انسانی می

 دهند می نشان را چيزهايی و دهند می انجام کارهای کنند، می تحريک را انسان ها را آنها. است مسلمانان

 ملت می کنند. برای نيستند به عنوان امر اسالم و به تبليغ اسالم دستورات که

 

خ )ق( کنيم. موالنا شي تقليد را آنها که نداريم نيازی اجازه بدهيد اين مسلمانان غافل بيدار شوند. ما

( ها برويم، و در راه جيغ و فرياد زدن. )شما هميشه اين را می گفت. هيچ نيازی نيست که به خيابان

 داريد دوست که همانطور را آن توانيد می ميتوانيد دعای خود را در مسجد يا در خونه انجام بدهيد. )شما(

دهيد. به هر حال، هنگامی که آنها يک کار انجام می دهند، نياز نيست شما همان کار که آنها انجام  انجام

که شما آنچه را که نشان می دهند، انجام  می دهند، انجام بدهيد. چه فرقی بين او با شما وجود دارد هنگامی

 !نخور مسلمان کافی است. گول گفتيم، آنچه اسالم آموزش می دهد، برای جوانان که می دهيد؟ همانطور

 

 جماعت، عدالت حکومت کردند. در و سنت عنوان اهل سال، به ۷۰۰ – ۶۰۰عثمانيان در طول 

بودند. آنها نيز ترک بودند،  شيعه ندبودند، ترکمن داشت. آنها عجم وجود ايران در صفوی دولت زمان آن

جماعت نبودند. عثمانی ها خيلی زمان حکومت کردند و به در هر  و سنت اما انسان های بودند که راه اهل

 از (فتنه) اختالف با ها عثمانی به آنها پايان، پرستی وجود نداشت. در طرف پخش شدند زيرا آنجا ملت

 آنها نمی توانستند آنها را از بيرون نابود کنند. آنها .کردند نابود داخل از آنها .کردند حمله داخل و خارج

 و قسيمت پرستی بيرون آمدند. آنها ترقى و ملت و جوان، اتحاد کردند. آنها با وهابيت، ترکان نابود داخل از

 کردند. فساد انسان ها را که بود اين منظورم. کردند ويران

 

بنابراين اين يک تصادف نيست، اين کار کمک کنندگان شيطان است. بنابراين، توصيه ما به ترک 

عادت داشت  افندیها، به جوانان ما است که راه عثمانی را پيروی کنند. اين همان چيزی است که شيخ 

 که  هر حال، زمانینشد. به  انجام انتخابی هيچ .نداشتهيچ انتخاباتی وجود  اسالً بگويد. هيچ انتخاباتی، 

 



 

 

 

 

 

 

 

پس از اينکه  رسيدندشدند. همه فتنه ها  ويران و رسيدند پايان ها به انجام می دادند، عثمانی انتخابات

  از بين رفت. عثمانی

 

آيند. انشاءهللا مهدی عليه  می دوباره ها شيخ است، انشاءهللا عثمانی آرزوی موالنا بزرگترين اين

 ودوج آيه يک همچنين -آخر زمان است. وقتی انقدر مشکالت مثل اين وجود دارند . است نزديک نيز سالم

است، هللا عز و جل کمک می کند، يک درب  شده تمام چيز همه که کنيد می فکر شما که هنگامی -دارد 

هللا، به دست ميآورند. شيخ افندی اين را  خواست را باز می کند، در يک جا و مسلمانان سالمت را، به

خيلی وقت پيش اين را گفت، انشاءهللا شر روی آنها باشد و خير بر روی ما ها باشد. انشاءهللا خداوند به 

شيخ مان يک عمر طوالنی و با سالمت عطا کند، به طوری که با هم او را ببينيم. انشاءهللا تحت ايمنی و 

 دنيا و هم در آخرت باشيم.   محافظت در سعادت هم در اين

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 رب انیحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۹اآلخرربيع ۲۷


