
 
 
 
 
 
 
 

 وقتی که نفس مرشد است 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 .﷽    أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. 

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 . مدد،اریصالناابو ايوب 

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 میمثل نصيحت هنگامی که دعا می کنيد. باشند.  خيرمان  حبت مان و جمع آوریصانشاءهللا 

 می که دارد وجود شريف حديث يک. دنباش خوب ما کارهای نتيجه که معنای به" اْجعَْلنِي اللَُّهمَّ " گويد،

برعکس آن اتفاق  دهد، می انجام را یکار او مرگ، از قبل پس کند، می کار خوبفرزندان آدم : "گويد

 رتغيي لحظه آخرين در او و است شيطانی مسير در او اوقات بعضی. می شود تو او بر شکسمی افتاد 

باشند.  خير خداوند باعث شود که عمل ها مادائما می رسد." انشاءهللا  نجات می رسد، به تسعاد و دهد می

 ، يکعبيدترک نمی کند اگر يک  را شما او. است شيطان بادر جنگ  مداومبه طور  اکنون فرزندان آدم

 می يرونب شما سوی به قدرتمندتر شياطين برويد، باال بيشتر هرچه. هستيد( عليم) دانشمند يک ياوا  زاهد

 .آيند

 

 ندهست کشيش ها از بسياری. دانست می ما از بهتر را بودن مسلمان پاپ بود، دانش با تنها اگر

، نمی توانند در مقابل يک کشيش ناميميعنی آن کس که عالم می . هستند ها دانشگاه در اسالم اساتيد که

 فرانسه،سوربُن  در انگليسی، های دانشگاه در اسالم مورد در علمی های شاخه. بايستد غيرمسلمان

 عالم که کنند می ادعا که ما از کسانی حتیاين را يک کنار بگذار، . دندار وجود هاروارد و آکسفورد

 .گيرند می آنجا از را خود دکترای گاهی هستند،

 

 تما  حهيچ فايده ندارد چونکه کار آنجا تمام نمی شود. اما چه فايده دارد؟ شما آن را در آنجا گرفتيد، 

. هستند طارق اهل آنهال باشد. صمان رابطه دارد و (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبرالزم است با يک انسان که با 

دیگر از موالی ما ( می آید. چهل طریقت های عنه هللا رضي) بکر ابو حضرتطريقت نقشبندی از 

می آيند. او بايد در يکی از اين ها يک مرشد حقيقی پيدا کند. هنگامی که او ( وجهه هللا كرمحضرت علی )

  .است غيرممکن واقع، در، است سخت خيلی صورت اين غير دراست،  محفوظل است، زير صبه هللا و

  

 امممی گويند که ا همچنين آنها، حتی ما ها، در مهذب حنفی هستند. مسلمانان ف )نيم(صن تقريبا

 یحت .ببرد باال را او هايستگا را، درجه او دائما هللا .است امام بزرگتريناو  .است حنفیمهذب  امام ،عظم

لی صخودش است. اسما ا نعماناز بين رفته بود."  نعمانآن دو سال ها نبود،  ر"اگر بخاط گفت؟ چه او

 )عليه سالم( بود.  صديق جعفر اماماين دو سال ها چی هستند؟ دو سال با  است.   نعمان ،ابوحنيفهابو 



 

 

 

 

 

 

 

ان م (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبرطريقت مان است، نوه  طاليی)عليه سالم( در سلسله  صديق جعفر امام تحضر

 علم با صورت اين غير درل شدن، نجات پيدا کردم، صمی گويد؛ "من بعد از به او و عظم ماماست. ا

 ."کنم پيدا نجات نتوانستم

 

 :پرسند می ملت. آيد می آنجا و اينجا از اما کنيم، صحبت سياستاز  خواهيم نمی حاضر حال در

، "هر چيز يک درس دارد." می دهد و می گويد مثالهللا عز و جل يک  "چيست؟ ، اين حالتوضعيت اين"

. کنند یم پيروی عظام امام ازف )نيم( مسلمانان صننزديک  گفتيم، که همانطور. است درس بزرگترين اين

  الزم است خيلی دقت کنيم.  ديگران گفت، را اين او حتی اگر

 

کار نمی کند و نفس شان تربيت نيست هنگامی که هستند؛  راضی خود ازدارند،  غرورعالمان 

 می ظرن به خوب چقدر که نيست مهمهنگامی که نفس تربيت نشده است، ل نيستند. صآنها به يک شيخ و

 .دوش می رسواانسان از بين برود و  لحظه هر در ناگهان تواند می موضو کوچکترين در چيز همه ،رسد

ان هنگامی که شما با نفس ت .شماست درون نفس بلکه نيست، آدم که جلو تان است، شما دشمن بزرگترين

 وارسافراد که با نفس شان ساز کار می کنند،  صددر صد ، احتمال ديگر وجود ندارد.می کنيد رساز کا

 که عالیانسان  يک برای است ديگری چيز ايناما  دهند، نمی اهميتی خيلی عادی انسان هایمی شوند. 

اما هنوز رسوا در اين دنيا هيچ . نيست اندوه و غم جز چيزی اين است، انسان ها از بسياری معرض در

چيزی نيست در مقايسه با در آخرت. اگر انسان يک خطا کند، اگر گفت "من اين کار را انجام دادم" خيلی 

 . دهدو نفس خودش را شکست می  استبهتر 

 

 آنما است، ا زيبا بسيار چيز کي فروتنی: "گويد میمان  (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر احاديث از یعضب

. نميرسه نظر بهی زيبا راض خود يک عالم از چونکه ."است يک عالم در که وقتی است ترزيبا  بسيار

، راضی شد خود ازکه گفت "من يک عالم هستم،"  يک عالم باشند، اما فروتن توانند میعادی  های انسان

ين ا)ملسو هيلع هللا ىلص( به همين دليل موالی ما شد، ديگر خيلی سخت است که جلو برود و فروتنی نشان بدهد.  مغرور

می دهد.  فريب را آنها شيطان. می دهدا را فريد آنهنفس شان را می گويد، اما آنها نمی توانند اين را ببينند. 

کنند. آنها می گويند، "ان برای نفس من  ادارهآنها نمی دانند چه قدر فروتنی زيبا است و نمی توانند آن را 

 اند، اين طوری فکر می کنند.است." عالمان که با ادب طريقت تربيت نشده تحقير 

 

 سخاوتمندی يک چيز زيبا است." انسان سخاوتمند ، "گويد میمان  (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبرنيز، 

ق است، فاس سخاوتمندانسان  يک اگر حتی: "گويد می حتیاست. او بنده محبوب هللا است."  ترين محبوب

 که همانطوراو را خوب می کند."  قطعااست." چونکه هللا او را دوست دارد،  خسيساو بهتر از يک عام 

 انانس در سخاوتن خير باشد. ماعاقبت  و آخرمهم است، است که  آنچهصحبت مان،  ابتدای در گوييم، می

مند باشد، ميتواند انجام بدهد؟ اما يک انسان ثروتمند سخاوت، حتی اگر فقراچه کار يک  .است زيبا ثروتمند

  مندسخاوت ثروتمند انسان همه که حالی دراو حتی برای خودش بی فايده است. و خسيس هيچ فايده ندارد. 

که دوست دارد، عاشقش  سخاوتمندانسان  ديگران شود می باعث( هلالج لجچونکه هللا جل جالله ). را دوست دارند

ی ندسخاوتمبهت می آيد" يا "بهت نمی آيد،" اما : "گويد می پوشد، می لباس انسان يک که هنگامیبشوند. 

 هستند.  شايستهو فروتنی در يک عالم در يک ثروتمند 



 

 

 

 

 

 

 

ق ح کنم می تعجب من: "پرسند می انسان ها اکثر. بينند می رهبران عنوان بهانسان ها عالمان را 

با کی است؟ کی حق دارد و کی حق ندارد؟" کسانی بی حق، کسانی هستند که ادب طريقت را نميشناسند. 

  موالنا شيخ )ق( هميشه می گويد، و نيز شيخ بزرگ مان )ق( می گويند:

 

ُسوَل َوأُْوِلي األَْمِر ِمنُكمْ  َ َوأَِطيعُواْ الرَّ  أَِطيعُواْ اّلله

(. ۵۹: نساءسوره ال) ("پيامبر اوصياى) االمر اولو و پيامبر كنيد اطاعت و! را هللا كنيد اطاعت"

اولو االمر: شما پر از گناه هستيد اگر به نافرمانی کنی، حتی اگر نماز می خوانيد و دعا می کنيد. اگر نه، 

اگر يک اولو االمر وجود دارد که نافرمانی از هللا می کند، شما او را عوض می کنيد اگر قادر هستيد. اگر 

النا . يک نصيحت ديگر موکنيد رد تان قلب با را او توانيد مینه، اگر نمی توانيد هيچ کاری انجام بدهيد، 

 شيخ )ق(:

 َواَل تََجسَُّسوا

  -شما می دانيد  –تجسس يعنی  (.۱۲:نكنيد" )سوره الحجرات تجسس ديگران( كار )در هرگز "و

س تجس هرگز. است شده نوشته قرآن در اين. است ممنوع نفر دو مکالمه به دادن گوش و جاسوسی

 کنيم، انبي روشنی به را اين بگذاريداز هللا نافرمانی می کنيد.  حال هر در داريد شما توضعي اين در .نکن

 تضعيو ".نترس و بگو را حقيقت": گويد می موالنا شيخ. گوئيم می را حقيقت و نمی ترسيم کسی از ما

 اين غير در. گوئيم می را آن ما که است دليل همين به هنوز ميپرسند،( اخوان) ما برادران. است همان ما

 .وجود دارد درس چيز هر در صورت،

 

. ادب طريقت آموختنن خير باشد؟ با ماعاقبت  و آخرن خير باشد. چگونه ميتواند ماعاقبت  و آخر

ور همه ج جنهة: "اهل گويد می شريف حديث دررا که يک شيخ را پيروی نمی کند.  کسی ميگرد آن شيطان

بعضی برعکس کار های ميروند.  جهنمشان خير نيست و به  عاقبت و آخرنيکو کاری انجام می دهند و 

 اکنونمی شوند."  جنهةکارهای خوب انجام می دهند و آنها اهل  خواهداهل جهنم انجام می دهند، هللا می 

 صدها کرده بودند. برای شروعزيبا  خيلیدر حقيقت ( گولن جنبش) دنافت می اتفاق دارند که چيزهايی اين

، آنها اين و آن کار را انجام دادن، اما شيطان کردند محافظت را همه و ها بچه آنهاانسان فايده داشت.  هزار

 بهکرد و تمام کار های شان را  غروردوست نداشت. "چه کار بايد انجام بدهم؟" او فکر کرد. او آنها را م

 خورد؟ می را آن کسی چه، کند کثيف را آندرست کند و  خوب غذای. اگر يک انسان يک رساند صفر

  .خورد نمی را آن کس هيچ

 

نتيجه است که يک شيخ را پيروی  کنيم، می صحبت آن مورد در ما که موضوع اين اينجا، در

ز او فکر ميکند همه چينکنيم. ای فقط با نفس خودش ساز کاری می کند. هر چه نفس می گويد، اين است. 

، به طوری که مرشدش خودش است، نفس خودش است. اين همه چيزهای است که به خطر خودش است

به دست ميآوريد اگر نفس خود را يک مرشد کنيد. او به انسان ها ضرر ميرساند. او خيلی ضرر به مملکت 

 به دولت اسالم ساله خدمت هزاررساند. اما انشاءهللا خير در هر چی اتفاق ميافتاد است. طريقت مهم است. 

 . اشتندد شيخ يک و بودند طريقت در آنها همه. نه بود طريقت بدون پادشاهی يا سلطان هيچبا طريقت بود. 



 

 

 

 

 

 

 

نيز حرمت  آنها. گذاشت می نگه را آنها همهحرمت  و ،ندداشت وجود طريقت ها داشت، وجود داريوش

برعکس، حرمت که به آنها نشان البيت را نگه می داشتند و هيچ وقت به آنها بی احترامی نمی کردند.  أهل

 دادند، ديگران نشان ندادند. 

 

ر آنها يکی اگ. دوست نداريدکه کمکت کرد؟  انسانیآيا دوست داشته بوديد نتوانيد کمک کنيد به آن 

 صد تااو جون يکی از آنها را گرفت،  اگر. داد عوضتا در  دادند به خطرم حرمت به آنها، هللا به آنها صد

نا مرعوب، بدون ترس و با عشق دادند. آن را برای را  نآنها همچنين جون و خون نشابرکت بهشان داد. 

 دادند. اين کار را انجام دادند براينکه پرچم اسالم برافراشته بماند.  البيت أهل( و راه ملسو هيلع هللا ىلصراه هللا، راه پيامبر )

 

 یعل شيخ) دهدنجات را صلح بدهد و آنها وقت  اسرعخداوند به اين مملکت در  همچنين، انشاءهللا 

يادبگيريم. اين انسان ها چهل سال  درس ازش که است بزرگ چيز نيز اين (.دهد می نشان سوری افندی

را بهشان داد. اکنون،  هستند و بنابرين هللا اين ظالم آن سزاوار آنها يک ظالم يعنی کهبودند.  زير ظلم

 تامردان مان َسلَفی ها را خيلی دوست دارد. همچنين با وهابيت است. هنگامی که شما مسلمان می گويد، 

المسلمين همينطور است، آنها اخواندر مورد  .باشد کسی چه که نيست مهم باشد، مسلمان يک که زمانی

آنها هيچ  .هستند گرايان عرب قديم ملیو همه آنها  هستند عثمانی را نيز دوست دارند. همه اينها دشمنان

ن فرقه ( ايهلالج لجمان ندارند. به همين دليل است که هللا جل جالله ) (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبرچيزی شبيه به عشق به 

 را خلق کرده است.  ناجورهای 

 

غريب مان آن را به ذکر آورد:  و عجيب هاز خواج يکی و بودم آلمان در گذشته سال در )من( 

ک يعنی هللا يکردم.  هللا، تعجب شدند. سبحان ممنوع( سوريه) قطب در زمان پدرش در شام کتابهای سيد

و را اگر اکرد. هللا اين را نوشت. آنها بلند شدند.  خيرظالم را فرستد و از طريق دست يک ظالم يک کار 

کثافت ورد شود، هيچ چيزی ديگر باقی نمانده بود و  اين که دادن اجازه دو ماه بيشتر گذاشته بودند بدون

 همه چيز تمام می شد. 

 

، نه قبر يک حضرت صحابهآنها نه قبر يک  .شدند وارد ها وهابیاين سلفی های جهنمی آمدند و 

 به سپس. ندکرد پرتاب آنجا و اينجا را آنها و سوزاندند را آنها آوردند، بيرون را آنها)اولياء( را گذاشتند، 

 يروین تمام با حتی کرد و صفر را آنها ناگهانی طور به( هلالج لجهللا جل جالله ) ديگران، برای ای نشانه عنوان

 يد،نکن ماداعت خودت به ،کنيد مبارزه هللا باهرگز  توانيد نمی شما بنابراين. برد بين از را آنهاکه داشتند، 

 زيرا هللا به شما تر هستيد ظالماز او  شما .باشيد راست راه در اينکه مگر کرد نخواهد کمک شما به هللا

 کمک نکرد. 

 

مينامند مثل اين انسان های که  المسلميناخوانکسانی که  بگويم، شما به دوباره دهيد اجازه ،حاال

 ،يستن، هيچ فرقی ميشناسيد شما همان است که آدمی که هستند. (گولن جنبش) اينجا داريم لعنت می کنيم

آنها را سخته اند.  يهوديتهستند، و  يهوديتيک  شمارهشان يکی است، همان چيز است. آنها  سازمان

انسان هستند. يهودی و مه انسان های شيطان نيز همين است. اسالم رحمت است. انسان بی رحم ه سلفی

 های يهوديان.



 

 

 

 

 

 

 

 الكفر ملّة واحدة

ک است. "ملت کافر يکی هستند." ملت کافر تدنيا کافر  تمام بلکه نيستند، يهوديان تنهانه  يهوديان

است و هيچ کسی ديگر  جماعت و سنت اهل آن عليهو  وجود دارد، در دنيا کافر حاضر حال دراست. 

 آنها .نيستند ديگری کس هيچ و هستند آنها از رسانند می ضرر مسلمانان به که کسانی همهوجود ندارد. 

 اگر .شوند بلند که خواهند نمی را ها عثمانی ترکيه، آنها" :است گفته سالها موالنا شيخ. خواهند نمی را آن

يلی خ .دارد وجود جديد مشکل يک روز هر دليل همين به." دبايستن شان عليهنمی توانند  بلند شوند، آنها

  .خبر ها را نگاه نکنيد بيشتر راحت تر است اگر

 

. کنند می مبارزه سال صد برای آنهاها کاری به آن يکی می کنند، به هر حال  اعراب که وقتی

 م،د: "من قران را می شناسفکر هستننها فکر می کنند روشن آ فکر م کنند. متفاوتهر کدوم از آنها  چونکه

در حالی که دارند برای يهوديان خدمت می کنند، برای " ..، من اين را و آن را فهميدم.خوانممن آن را می 

آن  ا کند.عط ( و عقلمفه) شعور نمسلمانابنابرين، هللا به ديگر.  کسیهيچ به کافر دارند خدمت می کنند و 

 هک همانطور. ياد بگيرد، قادر نيست که ادب را پيروی نمی کند و يک طريقت را کس که يک شيخ را

ی ، آنها فريب مها کسی هستندنهنگامی که آ به هر حال، وقتی که عالم می شوند. می شوند مغرور گفتيد،

 چيز هيچ و هستند، عصبانيت و کثافت ،مخدر موادفقط  .اروپا ظاهرا. ،"اروپاخورند و می گويند، "

 جا آن ازت آسان نيس. برگردند دوباره نميتوانند و اند کرده گير آنجا در بی کس فقيران اما. نيستند ديگری

. انشاءهللا نيز او به شيخ مان يک عمر طوالنی و خير عطا کند را ( و عقلمفه) شعورهللا همه . رسيدند

هيچ کدام از آنها دگر باقی نمی ماند. با هم ، شود ظاهروقتی مهدی عليه سالم هللا،  خواست بهعطا کند. 

 باقی بمانيم. 

 

 .و من هللا التوفيق
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