
 
 
 
 
 
 
 
 

 کسانی که نمیتوانند نفس خود را کنترل کنند 

 

 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

 

 

 ار خودشاننفس  که افرادی. به دست نفس مان ندهد( را ما) که هللا گوييمب کنيم می)ما( سعی  

 می بزرگ را خود نفس شخص چقدر به توجه با. آسيب ميرسانند ديگران و شانخودبه  کنند، می پيروی

با خودش ول می  دور تا دور( پرواز، پرنخوت، بادسر فراز، بلند بين، گردن خود بزرگ) راو متکب   بيند،

گردد اگر کسی در اطرافش نيست. تا زمانی که ديگران او را پيروی نکنند، او نميتواند جز به خودش 

 انجام می دهد که چيزهايی او اما نيست، بد مرد اين: "گويند می افراد برخی که همانطورآسيب برساند. 

 می آسيب شانخود فقط به و گويند می را اين چيز ها نوع اين مردم." رساند می آسيب شخودبه  تنها

 او سيبآسپس  ،او را پيروی کند و است کسی او ندک فکر کسی از مردم اطرافش اگر حال، اين با. رسانند

 .يابد می گسترش به اطرافش نيز

 

 هب اين. سود می دهد (شما انجام دادن اين کار )به .دهيم انجام است داده دستور هللا که را آنچه بايد

ويند، بگ پيشتر اگرضرر کننده است  حال، اين با. داد خواهد سود هستند، شما اطراف در که کسانی و شما

 را هللا راه و" گويد می آن مورد در هللا که است ای راه همان اين. هستم خدمت جور اين هللا با راه در"من 

 دارند وجود افرادی اگر ".دهد می نشان هللا راه عنوان به را شيطان راه و نفس راه بلکه دهد، نمی نشان

 .رساند خواهد آسيب آنها به نيز او ،داشته باشند ايمان او به که

 

روشن هستند.  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر( و هلالج لجهللا جل جالله ) مسير. است روشن هللا دستورات

 سهولت. با دهيد نشان را سهولت." "تنف  روا وال تعس  روا وال يس  روا" :گويد می (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر

 یبرخ طريق از مردم. شوند عاشق طريق اين از به و شوند وارد طريق اين به بتوانند مردم تا دهيد نشان

انجام می دهند نبايد برای  مردم آنچه که .اند شده وارد تازه که وجود دارند افرادی و دگزارنمي ها شرايط

 شما. ستا اشتباه دهيد می انجام آنچه، "بگويد شخص اين به و بلند شدننيست  درستشان يک بار باشند. 

  ."دهيد انجام را چيز همه و وظايف تمام بايد

 

 نظر به است ممکن ،تخود فکر به توجه با. ندارند دين ايده از هيچ که دارند وجود افرادی هنوز

 هک کسی برای دارد درد خيلی و است بزرگی سختیرکعت نماز خواندن  دو حتی اما باشد، آسان (شما)

  او به اگرلطف خيلی بزرگ بهش دادی . ندارد در اين مورد ايده هيچ او کهچون چرا؟. ندارد ای ايده هيچ



 

 

 

 

 

 

 

خيلی مردم وجود  .دندار وجود مختلفی های شرايطرکعت بخواند و اين کار را انجام بدهد.  دو که بگوييد

 مهم آنها براینه شنيدند.  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر( و هلالج لج(، ايمان، هللا جل جالله )مذهبدارد که از دين )

 .سندبتر آنها که آن بدون آرامی به: کنيد عمل شان شرايط براساس بايد. شوند وارد طريق اين به که است

 

 چنين شيخمريد های موالنا : "ميکنند مخالفت ما از (وفيان سختصها ) فیاص حاضر، حال در

دارد اين کار و آن کار را با مريد ها انجام می دهد."  مريد اين و ،دهد می انجام و چنان کار را را کار

می بار بهتر از تا  ۱۰۰۰، و طريقت تاالهی( می شناخ نموالنا شيخ دين را، ايمان را، شريعت )قانو

 ورک به اين موضو. کور نيست اين موضو به او و کند نمی صحبت دانستن بدون او بنابراينشناخت. 

چيزی نمی گويد در حال که چنين  او هيچ که است دليل همين به .داند می را چيز همه شيخ موالنا .نيست

 يستن منظورش . نداشته باشند ترس و نگران مردم انجام می دهد که را کار اين او .دنافت می اتفاق چيز ها

 .قبول می کند را وضعيت اين شيخ موالنا که

 

 الخوشح او حال، اين با. پذيرد می را هللا دستورات فقط زيرا کند نمی قبول را اين شيخ موالنا

. است راه اين در گام اولين ،داد قدم يک مرد که است خوشحال او. می دهند گام يک حتی مردم که است

 بعدا که هايی خانم. دندار وجود مثل اين زيادی (های نمونه) مثال های. شوند می آرامی بهتر با مردم

 ما اسلب و بود لخت ما سر".  هللا اال اله ال:" بگويم گفت ما به شيخموالنا : "گويند می شوند، می مسلمان

 حجاب نهاآ لباس و شده پوشيده آنها سرهای" ".هللا اال اله ال د، "گفتن از بعدچی شاديم  کن نگاه .نبود مناسب

 .رفتند جلو قدم يک با همه بنابراين. است

 

 ار کار اين شيخموالنا . است خالص و خداست برای شيخ چونکه نيت موالنا است؟ اينطور چرا

 یم انجام هللا خاطر به فقط بلکه دهد، نمی انجام (نامداری)نام،  شهرت يامعروفيت  برای خود، نفع برای

 زارهقدم و  صدقدم،  بيستقدم،  پنجبا يک قدم، دو قدم، د در اين راه کنن می پيروی را او که کسانی. دهد

 .روند می راه آن در برگشتن بدونقدم 

 

و  یافراد چنين او نه،: "گويند می و کنند می مخالفت شيخ ا موالناب باشتاب مسلمانان از برخی

. دارند خام تفکر آنها. دانند نمی اين را حکمت که هستند افرادی آنها." دارد شاطراف در ها راچنين افراد 

زياده رو، تندرو، ) افراطیبی ادب های " آنها. ندارند اسالم و ما اجداد از آرام و خوب، زيبا، تفکر آنها

 نماز زرو در بار پنج شما: "کردند اصرار که کنند می شروع بالفاصله آنها. شوند می ناميده(" فکر کوته

 می را( چادر) کامل حجاب و دهيد، می انجام را کار آن دهيد، می انجام را کار اين شما ،خوانيد می

 يک قدم، بر ميگردد و فرار می کند. از قبل فرد گوييد می چنين چيز را که هنگامی حال، هر به". پوشيد

 

 نام به آنها. هستند شيخ کامال برعکس موالنا مردم دوم وضعيت در و ،دارد وجود وضعيت اين

 در و ،موالنا راه در ،اولياء راه در ، راه اين در ما: "گويند می نزديک می شوند و مردم به حضرت ها

آها  و سپس از دهند، می فريب شيطان مثل را آنها کشند، می را مردم که هستند کسانی ."هستيم پير ها راه

  می کنند. هسوءاستفاد

 



 

 

 

 

 

 

 

 که زمانی هستند، دور مذهب از مردم چقدر که نيست مهم .گذارند می احترام ها مرده به مردم

 وجود دارند هم یها خانم. اند پوشانده را شانخود سر ها خانم چيزی شبيه آن است، يا جنازه تشييع مراسم

 ييعتش مراسم در که هنگام عزيز زنان، بپوشند لباس آشکار چقدر نيست مهم. خوانند می شعر و آواز که

 .پوشانند می را خود سرميروند،  جنازه

 

 جازها آنها. بينند می حد از بيش حتی ، اين راتقلبی افراد اين گوييم، می که همانطور اينجا، در

 نماز از برای .دهند پوشش را سرشان کنند می دعوت باشند که به راه هللا مسلمان که افرادی دهند نمی

 همه من. خوانم می نماز شما جای من" گويند می که دارند وجود زيادی های شارالتان ،صحبت کردند

 .هستند بسيار افراد نوع اين بلکه دو، نه يک، نه ".گيرم می را شما گناهان

 

 ت،حقيق در. دهد نمی رضايت آنها به هرگز شيخ موالنا کنيم، می صحبت آنها درباره (ما) اينجا در

 اموالن .بود داده پند را آنها اوبدون اينکه سرش را بپوشاند به او نزديک نه شد.  زن هيچدر آخرين دوره 

 به وروداينکه  از قبل خانمها ،می آمدند پايين طبقه به آنها از کدام هر اگر. داشت قرار آنها روی شيخ

 شوند، سر خودشان را می پوشيدند. درب داخل

 

 دهستن کسانی کنيم، می صحبت آنها مورد در (ما) که افرادی ديگر انواع آن يکی حاضر حال در

های دجال  پوشند، نمی روسری حتی که نماز می خوانند زمان حتی و هستند مسلمان که گويند می که

 می ظاهر (دروغين مسيح) دجال از قبل که هستند کوچکی هایدجال  اينها. هستند( فريبکارکوچک )

 تاد،اف شراب کاسه يک در موش يک". شدم شخص معروف يک به تبديل من" کنند، می فکر اينها. شوند

 نفر نجپ تا سه آنها. هستند يکسان آنها!" ؟کجاست گربه اين: "فرياد می زند و است شير يک که کرد فکر

 از چيز هيچ و کنند می قضاوت ترديد بدون آنها. هستند چيزی آنها کنند می فکر و شان دارند اطراف در

  .کنند نمی فکر هللا دستورات

 

ودی س هيچ نيز کنند می پيروی را آنها که کسانی. هستند آخر زمان فتنه اينها و هستند دجال آنها

. د داردوجو آسيب آخرت در و دنيا اين در ،پناه بر هللا. رسيد آسيب آنها به ،پناه بر هللا. به دست نميآورند

 آنها. ندکن نمی استفاده کدام هيچ از اند داده انجام که کارهايی که بينند می آنها آنجا در. است بدتر آخرت در

 نندک می خوبکار های  آنها که کردند می فکر. دهند انجام را ها چيز تا کردند تالش و کردند زيادی تالش

 خواهند پشيمان زمان آن آنها ،دارد ضرر آخرت در بلکه نيست، سودمند آنها برای که بينند می سپس و

 .شد

 

 زشآمو نور سمت در کمی ،راه بشود ورود نزديک است که که فردی گفتيم، ابتدا در که همانطور

 می خواهش طريقت از (تَْسبيحات) دعا آنها. دنياب می افزايش عبور روز هر ايش وظايف و شود می داده

خوب  "؟انجام دهيم بيشتر توانيم می آيا: "پرسند می آنها پسس. می شوند داد بهشان آنها از برخی و کنند

 در هستند، يکسان شروز دو که فرمود، "مسلمانی (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر .دهند ادامه همينطورنيست 

  ".است ضرر

 



 

 

 

 

 

 

 

 ارک بد االن اما کرد می کار خوب او. دنشو می بدتر زمان طول در و ندنيست يکسان افراد دو اين

. تاس مفيد دهد می انجام که چهآن که کند می فکر و داند نمی او. کند می پيروی را نفس خودش و کند می

 ال،ح هر به. می فروشد دنيوی نفع به سود، برای را همه و ،را پيامبر ،هللا را سر مطمئنانيست.  سر نه

 می جهنم به آخرت در دهد می انجام را کار اين که فردی. وجود دارند (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر احاديث

 .رود

 

وجود  آخر زمان اين درخيلی ها  کنند، می پيروی را خودشاننفس  که افرادی افراد، نوع اين

 نمی فکر آنها ؟می کنند باوررا  آنها چرا. می کنند باور نيز را آنها که دندار وجود خيلی ها متأسفانه .دارند

. کند مین متوقف را آنها چيز هيچ زيراپيروی کنند هنگامی که او بيرون ميايد،  را صادق فرد يک که کنند

 واهيدخ می اگر کند، متوقف را شما تا کند تالش نفس تان و کند متوقف را شما تا کند می تالش شيطان

 ،تندنيس خوشحال خوب کارهای انجام با آنها. نيستند خوشحال آن با آنها. کنيد پيروی را خوب شخص يک

 تا کند یم کمک آنها به بيايند، بيرون اين مثل بدی افراد وقتی. هستند خوشحال گناهان شدن مرتکب با اما

 پنج حتی .است تر ساده آنها برای کار بنابراين،. کنند هدايت آنها به را خوبیهای  افراد و کنند پيدا پيروان

 آنها د؛ش خواهندشرمنده  هميشه برای که دانند نمی آنها اما. کافی است باد کند نکه نفس شانبراي نفر ده تا

  .شد خواهند پشيمان دادند انجام آنچه از و شد خواهند شرمنده قيامت روز در

 

 :گويد می هللا عز و جل

ْزَر أُْخَرى َرةٌ و  ُر َواز   َواَل تَز 

( بار، برنده) حامل "هيچ(. ۷:ُزَمر سوره" )كشد نمى دوش بر را ديگرى گناه گنهكارى هيچ و"

 لوج: "گويد می که فردی. کند تحمل را ديگر بار تواند نمی هيچکس ."کرد نخواهد تحمل را ديگر بار

 .له )خرد( می شود آخرت در و دنيا اين در بار اين تحت ،"کنم می تحمل را شما بار من و برويد

 

 ،نه اگر. بود خواهد شخود برای و آنها برای عذابی گويد می هللا آنچه با کند مخالفت اگر پس 

 اعمال جای اينکه به. کرد خواهدرا انجام  خوب کارهای مردم می کند که سخت او ،نکند مخالفتی اگر حتی

 بند ميآورد (راه ها)جلو می رود و  شخص اين ،برسند فرد به جامعه کل اين های پاداش و خوب های

 دليل همين به د.مردم کمک شان به اين فرد ميرس ازو فقط سه تا پنج نفر ، (ميبندد، جلو گيری می کند)

، کنند تافدري) پيدا کنند را شخص اين واقعيت بايد ،را پيروی می کنند فرد ان افراد اين همه وقتی که است

 .(، آشکار کنندشوند، بفهمند متوجه

 

نکه موالنا شيخ را سال )با ما ها( بود. چو ۳۵در طول  افندی مستان حاجی کند، رحمت را او هللا

 وا (ما) کند، رحمت را او هللا اين؟ چرا و. ديديم او هتشييع جناز در را نفر صدها امروز ،پيروی می کرد

 قرآن دکر سعی و نشسته آنجا او ،آمد قبرس بار اولين برای او که هنگامی. شناسيم می پيش سال ۳۵از  را

 او بود دليلیهر  به اماخواند،  بارها و بارها او را ياد بگيرد. الفبایمی کرد  سعی او. دياد بگيررا 

 .کند حفظ را آن نميتوانست



 

 

 

 

 

 

 

 ستدر راه در ايستادن خاطر به بخواند، را قرآن چگونه دانست نمی که فرد ،فرد چنين بنابراين

دعا  هک بود فرد همچنين او. رسيد بلند های ايستگاه چنين به( مرشد) واقی راهنمای يک کردن از پيروی و

 های ايستگاه باالترين در مردم با او. دهد انجام خوب کارهای رفت، که جا هر او. جواب پيدا کردن ش

 .کرد کمک نيازمندان و فقرا به که بود شخصی و کرد خواهد ديدار سياسی

 

 منظور. آورد شرايط اين در را نفر صدها و داد آموزش را خوبی های افراد او اين، بر عالوه

 هب او. بخواند توانست نه را عربی هرگز اما شناخت می را ترکيه او مان است که او يک دانشمند نبود.

از طور ديگر، در يک طرف افراد های وجود  .است رسيدهموالنا شيخ  (معنوی حمايت) با ها ايستگاه اين

دا صراه های شرارت و مردم را به شيطان،  می گويندمرشد دارند که به خودشان دانشمند، اولياء، شيخ يا 

 ينا می کنند. پيرویرا  واقعی مرشد وجود دارند که يک افرادی ديگر، سوی ازو گمراه هستند.  ،می کنند

 کند رحمت را او هللا. رسند می آخرت هم و دنيا اين در هم را آنها بلند های ايستگاه چه که دهد می نشان

از اين دنيا می رود، کسانی که در آن يکی طرف هستند  يک نفر وقتی. باشد بهشت او ايستگاه انشاءهللا و

 نتظرمآن يکی طرف( در )آنها  و فرستاديم اندوه و غم با را او ما. آيد می کسی چهاه می کنند که ببينند نگ

 شادی هستند.  دراو 

 

 مرگآنچه بد است، راه )شيوه( مرگ است. . باشد بد نميتواند هللا دستور و خداست دستور مرگ

 و برادران) يخوان ،مرشد با در آن يکی طرف آنها زيرا است؛ خوب هستند، هللا با که افرادی برای

 راه اين در که کسانی برای در آن يکی طرف حال، اين با شان جمع می شوند. پدر و مادر ،(خواهران

 مثال يک نايميروند.  بيرون ی مردم که با سختیبرااست با شادی رفتند، و بد  فرق دارد. است بد نيستند،

 رد براينکه راه درست را ترک )ول( نکنند، را عطا کند فکر اين همهبه  هللا که باشد. است خوب( نمونه)

 راه شيخ ها بروند، و به شادی برسند. 

 

 انشاءهللا .ندارد وجود ديگری انتخاب و رود می کس هر که است جايی اين ديگر، عبارت به

 تپش عقب رديف در ما و کردی، عجله، رفتی ما پيش تو : "گويد می. کند روشن را او ايستگاه خداوند

: مگويي می همچنين)به ما ها( عطا کند که از راه رست منحرف نشويم.  خداوندانشاءهللا ." داريم قرار سرت

، تدراي)ل عقو  (شعور، خرد، سليم عقل) صحيح قضاوت کنند، می پيروی را بد افراد اين که کسانی به هللا

 هوش( عطا کند.

 

را می  ز هاچيهللا است. کسانی که اين  با مخالفتهللا يعنی  دستوراتاز  ضاعترا، کنيم فکر بايد

همه ( با دبه طور شدي ,العاده فوقمی زنند و بيش از حد ) هوشمندانواع افراد خيلی ، خودشان را به گويند

 و نجااي هم آنها. شوند می پشيمان آن از سپس و کنند می رد را هللا دستورات آنهاهستند.  ايرادگيرديگران 

نشاءهللا ا. افتدنه  وضعيتکند که هيچ کسی در اين  جلوگيریهللا  که باشد. شوند می پشيمان آخرت هم در

 ، هوش( عطا کند.تدراي)عقل و  (شعور، خرد، سليم عقل) صحيح قضاوت خداوند

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه



 

 

 

 

 

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

لُجمادی ۲۷  قبل از ذکر ،سلطان ايوب درگاه ،۱۴۳۸ االَوَّ


