
 
 
 
 
 
 
 

 ورشکستھ؟ شخص کھ است کسی چھ 
	

 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ،
 .أعوذ با هللا من الشیطان الرجیم. بسم هللا الرحمن الرحیم

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سید األولین واآلخرین،
 رسول هللا، مدد یا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا، مدد یا

 .شیخ عبدهللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، دستور
 .طریقتنا الصحبة والخیر في الجمعیة

 
 

: پرسید می )�( مان حضرت پیامبر .است جماعت با خیر و .انجمن با ایستد می مان طریقت
پول شان را از دست می دھند،  کھ کسانی: "دادند جواب " آنھاھستند؟ ورشکستھ کھ ھستند کسانی چھ"

 نما استاد. آنھا جواب می دادند کھ کسانی کھ بدون ھیچ پول باقی ماندند "غیرهو کسانی کھ گمراه شدند، 
بھ این نمی . بخورد نان نیم شاید یا و نان یک تواند می او است، ورشکستھ مرد یک اگر حتی." "نھ: "گفت

 حضرت پیامبر" نیست، طوری این"است و زندگی را ادامھ می دھد.  زنده ھنوز." یعنی، ورشکستھگوییم 
 ".میرسد چیز ھیچ بدون آخرت بھ کھ است فرد ورشکستھ". داد ادامھ )�( مان

 
 خیلی این را سعی کردند.. ببرد آخرت بھ امالک و وسایل لباس، ماشین، یک تواند نمی کس ھیچ

 .پر کرده بودند قیمتیو سنگ ھای  گنجینھ، نقره طال،شان را تا باال از خود ھای مقبره ، قبل از رفتند،آنھا
 را آنھا و کردند پیدا ،ندآمد] دیگران[ سپس. کردند صبر سال ٣٠٠٠ برای دیگران و ۵٠٠٠ برای برخی
شان مق اح، نتوانستند آنھا را ببرند. این کار حال ھر بھنتوانستند با خودشان بھ آخرت ببرند.  آنھا. دزدیدند

باید  را ببندید. چشمانپول تان ھیچ ارزش ندارد ھنگامی کھ . رسدآخرت این طوری نمی  بھاست. پول 
 ادنی در مرد نثروتمند تری اگردارد  استفاده چھهللا بدھید.  خاطر بھ بایدپول بدھید ھنگامی کھ زنده ھستید. 

ھستند کھ نمی توانند ھیچ چیزی بھ آخرت  کسانی ورشکستھ مردمبنابرین،  .ندارد استفاده ھیچ آن ؟ھستید
) رزق(ھمھ را  روزانھ نانبھشان یک فرست می دھد و  ببرند حتی اگر آنھا خیلی پول داشتھ باشند. هللا

هللا بدھید. حق ھا را بھ مردم  خاطر بھرا  بقیھنوشید." انجام بدھید.  می حد این تا، د. "آنقدر می خورنوشت
 کھ زمانی افتد می اتفاقی چھمی دھند.  خیریھنمی دھند، فقط زکات فرض  مردم حاضر، حال دربدھید. 
 کسانیمی شوند.  حرام با مخلوطتمام چیز ھایش ) تبدیل می شود. حرام( ممنوعبھ  ؟دھند نمیرا  زکات
 در قیامت می روند.  حضوربلند می کنند و این طوری بھ  ورشکستگی درفش، دندھ نمیرا  زکات کھ

 
. دارند آخرت قضاوت ودنیا فرق  این قضاوت. نیست آخرت برای واست ) دنیا( اینجا برای این

 نشیطا قضاوتدر حال حاضر . است اسالم قضاوت این. بشوند زندانی باید ھستند نھ ورشکستھ کھ کسانی
 بھ خورد می شکست و می کند کار و کسب کھ مردی اکثر زمان .کنندمی  شان زندانی و دستور می دھد

. است ورشکستھ کھ مرد یکنیاز نیست زندانی کردند  اسالم، نظر از ،یمعمول طور بھ. دنرو می زندان
 می راه شب تا صبح ازنفر کھ خبر را می دھد،  یک با ھمراه ورشکستھ، مرد اسالمی، قانون بھ توجھ با

  هللا خاطر بھ بدھید، او بھ اگر! یدباش مراقب. است شده ورشکستھ مرد این" ،می شوند آگاه مردم و روند



 
 
 
 
 
 
 

ندارد  گسل و خطا ھیچ او دھید، انجام اگر. نکنید تجارت اوبا . کردند کاربا این مرد  نھ برای .بدھید بھش
این طوری ھمھ می برند.  شھرستانآنھا او را در سراسر  شب تا صبح از مال شما است." گسل و خطاو 

نمی  )تجارتکار ( او با و ھستند مراقب ھمھ افتد، می اتفاق این کھ ھنگامیمی دانند این مرد کی است. 
 .کنند

 
آورد.  َعِظْیم َشأْنهللا عز و جل قران . ندخواھ نمی را شریعت قضاوت کھ دارد وجود مردم برخی

تان ندھد، با  فریب شیطانباشید،  شیطاناین قلم قدیم هللا است (). او از اول تا آخر می گوید، "مراقب از 
 صدھا. دندار وجود شریف احادیثاو کار نکنید، ار فریب می کند، و او بر نمی گردد آنچھ می برد." 

. اجازه ھستند یکسانمی داد  توضیح )�( مان حضرت پیامبر. چیزھای کھ دندار وجود احادیث از ھزاران
ا نھخودتان را ببرد. آنھا ورشکست تان می کنند. کسانی کھ آ شیطانندھید نفس خودتان را ببرد و نگذارید 

ً را پیروی می کنند،   آسیب بھشان می رسد.   قطعا
 
نشود  مطمئنکھ ھیچ کسی  است ممکن غیراین را پخش می کند.  ریک خبرنگا شب تا صبح از

را  ھا محلھ ھمھ .نھ بودند نیز حاضر حال در مثل بزرگ آنقدر گذشتھ در شھرستانھاو یا گوش کند. 
 نمیکروفو ھیچ. ندبودنھ  شلوغ خیلی ، رد کنید.شھرستانھامیتوانستید در یک روز، حتی در بزرگ ترین 

نداشتند.  نمیکروفومثل دستگاه ھا نیاز بھ یک  وظیفھ برای مردم صدای اما ،نداشت وجود گذشتھ در
 آنھا. افتد نمی اتفاق روز ھر کھچون ،می دادند گوش دقت با او را مردممیرسید،  رخبرنگا یک کھ ھنگامی
کند.  اعتراض، نمیتوانست بیاید و بوددیگر مردی کھ از او فریب خورده  .افتاده اتفاقی چھ دانستند می

 او دیگر باید ھزینھ اش را خودش بپردازد.نش را پس دھد. اواخودش باید ت خودش است. ضعفو  تقصیر
ای کسی کھ چشمانت را بھ روی حقیقت بستھ ای و خودت را از واقعیت پنھان کرده ای تا با 

 چشمانت را باز کن و با حقیقت رو بھ رو شو.واقعیت رو بھ رو شوی 
 
این طوری  گذشتھ در این. می رفت دیگر جایی بھ و می رفت دور اینجا از مرد این] کنید فرض[

آنھا می دانستند کجا ھستید می دانستند از کجا آمده بودید و بھ کجا می روید.  مطمئن مردم. اتفاق نمی افتاد
 نداشتند. وجود جاده کنارنیز  کاروانھایی ھیچنھ بود.  مسافرخانھ، شبیھ یک و چھ کار می کنید. مثل اکنون

بودند.  قلعھوجود داشتند. مردم شب از سفر می آمدند. مثل یک  کاروانھاییو ھای  اروانسراکگذشتھ 
 سلطانخودشان رفتار می کردند.  ھای مھمان و با مردم مثل داین ھا را بھ خطر هللا می ساختن پادشاھان
 دمی خواستن کھ کسی. می کرد پرداخت را آنھا محل) رئیس( امیر یا معاون. می کرد پرداخت ھا را ھزینھ
 رفتار و نوازی مھمان. می آمدند و درب را می بستند آنھا ھمھسپس، . بشوند وارد شب باید در بشوند وارد
 . بود داشتھ وجود ماشاءهللا عالی

 
اول  البتھ( نماز از بعدانجام می داند.  صبحافتخار می داند. نماز ھای  مھمان عنوان بھ آنھا ھمھبھ 

 ھمھ،" ،بھ خودشان می پرسیدند آنھا. شدند نمی باز داشتند بروند اما ھنوز درب ھا نیاز ھا کاروان ،)وقت
، و دقت می کردند اگر کسی کمبودمی کردند  نگاهمی شد؟" ھمھ  گمکسی اگر کسی باقی ماند،  اگر ببینید

ھا را در آن زمان انجام نمی داند، اما حتی اگر این  چیز چنین مردمدرب را باز می شدند ی می رفتند. 
 ، اگر کسی چیزی داشت نشان می دادشاتفاق می افتاد، اگر کسی گم شده بود، ھمھ دنبالش می رفتند و 



 
 
 
 
 
 
 

وجود  جاده کناردر  کاروانھاییشبیھ جای برای فرار وجود نداشت. این طوری در گذشتھ بود. ھیچ چیزی 
 نداشتھ بودند.

 
ان شیطانتعداد چیز را قایم کرد. جا ھا وجود دارند کھ ھمھ  ھمھ در شیطاندر حال حاضر، آنقدر 

شد. کسانی کھ می رفتند و یا می آمدند از کشور ھای دیگر بھشان می پرسیدند با کی بودند  افزایشظالم 
و برای کدام دلیل آنجا بودند. آزادی وجود نداشت؟ آزادی نمی تواند برای ھمھ باشد. آزادی یک مرز دارد 

کسی کھ آن  .است دهافتا نھ اتفاق ھرگز صد در صد آزادی بنابراین. برساند آسیباگر می تواند بھ مردان 
محدودیت  بی آزادی. بدبختی است برای فقط این دارد؟ وجود اروپادر می گوید.  دروغرا می گوید، دار 

شان می رسند وجود دارد.  تخیلبھ ذھن شان و  شیطانو برای چیزھای کھ از  گوید می شیطانبرای آنچھ 
. زیره سؤال استاما اگر چیزی بگوید بھ خطر هللا، اجازه نیست، اسم تان این است و این قسمت کار تان 

 .است آزادی شیطان. است شرارت برای تنھا آزادی
 

یک  .است کافی اندازه بھ دنیا در نما رزق. مان نکند ورشکستھ دھید اجازه ،گفتیم کھ ھمانطور
در دنیا ھستید، از گلوت رد نمی شود ھنگامی کھ رزق تمام  مرد نساده نان، حتی اگر ثروتمند تریلقمھ 

 بھ آید می لقمھ یک ،میمیرید گرسنگی دارید از اگر حتی است، نشده تمام تان رزق اگر اماشده است. 
 و نما شغل ،نما کار و نما شغل: "ھنوز می گویند آنھا. فھمند نمی را این مردم. میرند نمیگلوت تان و 

، کھ مردان و شیر ھای هللا بشویم. کنیم پیروی را نما نفس بھمان اجازه ندھد کھ خداوند." است نما کار
کشورھا  هللا ھواس مان را پرت نمی کند. اینبھ این طور ھیچ کار و کسب و نھ ھیچی دیگر ما را از راه 

او آزاد  .یدوآزادی و ھمھ قدرتش می د تمام شیطان بابھ نابود شده بودند اگر از کمک این مردان نھ بود. 
ھای ھستند کھ  . او راحت راه می رود و ھر چھ ھواش است انجام می دھد. اما شکر از هللا، آدمدویدمی 

 .ھستند هللا محبوب بندگان و اولیاءباعث ھستند کار او بھ ھیچ جای نرسد. آنھا 
 

، یک کافر است. ھیچ یک کافر؟ کردند ستم و ظلم بھ آنھا ستم میبینند. چھ کسانی و ظلمآنھا خیلی 
این . است مسلمانان فریبمی کند،  ناراحتگناه بزرگ تر از کافر وجود ندارد. آنچھ کھ بیشتر از کفران 

می روند. راه هللا کدام است؟ هللا عز و جل  شیطاناز راه هللا بھ راه  ندانستھو آنھا ھستند مردان نھ امیدی 
 بھ نھ و چپ سمت بھنھ  حد از بیش." انحراف نروید می گوید در قران، "آنھا کشور در وسط ھستند. بھ

 راه در نھ و راست راه در کھ کسانی. ھستیم جماعت وال سنت اھل از هللا، شکر. بروید راست سمت
ھمھ جا  در مسلمانان. اند شده پخش ھا جا ھمھ در مسلمان. است جماعت وال سنت اھل ھستند، منحرف
می کند. او  استفاده مسلمانان علیھاین ھم بر  شیطانچونکھ آخر زمان است،  اما د،ندار وجود ھای دنیا

 اولیای و هللا محبوب بندگان کند، او چقدر کھ نیست مھمباعث است کھ مسلمانان با مسلمانان جنگ کنند. 
از بین می  باطلمثل ھمیشھ، حقیقت باقی می ماند و  پایان، در. دھند نمی اجازه او بھ و ھستند قوی هللا

 است. مطمئنرود. این 
 

 َوقُْل َجاَء اْلَحقُّ َوَزھََق اْلبَاِطلُ 
 



 
 
 
 
 
 
 

 .)٨١:اإلسراء سورة ( "رفت بین از باطل و آمد حقیقت
 

 اینرا دوست ندارند.  سحابھھ ک افرادی ،است دیگران از نھ و ھا سلفی از نھ. است هللا کلمھ این
 دیگران. دارد ادامھ ھمچنان سال ١۴٠٠ برای جماعت وال سنت اھل راه کھ شکر را خدا. است خداوند گفتھ
آنھا را پیروی می کنند،  کھ کسانی هللا. نمی شوند افزایش نیز آنھا. است کم شان تعداد اما ،بلند دارند صدای

راھنمای کند. بھ دلیل کھ خیلی دیر می شود ھنگامی کھ پشیمان بشوند. پشیمانی ھم ھیچ فایده ندارد. انشاءهللا 
 محافظتشان را باھم استفاده کنند تا زمانی  کھ خیلی دیر نھ شود. انشاءهللا مردان اینجا نیز ھا آنھا سر 

 بشود.
 

ھستند. آنچھ انجام می دھیم بی فایده  زیاد بسیار اولیایسود ھای محبت بھ هللا، پیامبرش، و بھ 
می شوند. حتی  ورشکستھمی شوید ھنگامی کھ دیگران  ثروتمندمی دھد.  آخرتثروت در  نیست. بھمان

مان نمی  اعمالا می شوید. این، ھمان جور کھ می گویم، ب ثروتمنداگر در این دنیا فقیر باشید، در آخرت 
 بوبمح بندگان بھ عشق و هللا بھ عشق ،)�( پیامبر بھ عشق اینجا در چیز ترین مھمتوانیم بھ دست بیاوریم. 

 .کند ھدایت ھمھ را خداوند کھ باشد. مماندیآنھا می شان با  حمایتانشاءهللا با  .است اولیای ،هللا
 

. پیش رفت می کنند بد کشور در دارند ھاچیز ھمھ. بی محافظت ھستند بسیاری کودکان، ھمچنین
جوان را بھ خطر یک کم پول نابود می کنند.  ھزاررند دا آنھا. بشوند محافظت نیز کودکان اینانشاءهللا 

. سوزاندکھ در این کار بودند از درون می  افرادمی خورند، هللا  سفید سمھمونطوری کھ آن کودکان از آن 
 اصول ھیچبھ آنھا  ؟کنید می نابود را کودکان و ھا خانوادهدارید  چگونھند. سود می برفکر نکنید آنھا دارند 

(مریز) بزرگ  تربیت ھیچ انسانیت نمی دھند. چگونھ میتوانید مردان بی و افتخار ھیچ عفت، ھیچ اخالقی،
 از بودند کار در این کھ افراد این از بخشی ھر سم. می شود تبدیل) جھنم سمی درخت( زقوم بھ کنید؟ این

 .می برد بین
 

 روز. است باز ھنوز توبھ درب ،کنند توبھ آنھا دھید اجازه. بدھد تفکر و ھوش بھمان خداوند
بلند  غرب از خورشید کھ زمانی تا می ماند باز این. است بازھنوز  توبھ درب اما است، نزدیک قیامت
 مان حضرت پیامبر" ،ھستند کوهیک  اندازه بھ گناھا تان اگر. "است بزرگ ھای نشانھ از یکی این ،بشود

 کھ کسانی کھ ،است دلیل ھمین بھ ."می شوند تبدیل خوب اعمال بھ توبھ از پس آنھا ھمھ" ،می گوید )�(
کھ آنھا را . بشوند نجات آخرت را آنھا انشاءهللا. جلو این را بگیرند هللا رضای برای باید ھستند کار این در

میروید پس از ." ھستم این من و ھستم ثروتمند من: "نگویند. باقی نمی ماند دنیا این. نکند فریب این دنیا
یا تا ابد بھ بھشت  ،می شود ابدی زندگی سال زندگی کنید. ١٠٠سال و یا  ۵٠سال و یا  ١٠یک مدت 

 میروید و یا تا ابد بھ جھنم می روید. 
 

 اعطا کند.برای ھمھ مان  ھوشبھمان احترام بھ دیگران و  خداوند کھ باشد. 
 

 .و من هللا التوفیق
 الفاتحھ
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