
 
 
 
 
 
 
 

 انجام بدهید اخالصکارتان را با  

 

 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

 

 

 باز یاندونز-مالزیدر  ماهه يک تقريبا سفر از شيخحضرت ) برگشتيم و رفتيم ما به هللا شکر

 مانندهماشاءهللا زيبا پيش رفت کرد. . کرد کمک ما به هللا و کرديم سفر هللا رضايت خاطر به ما(. گردد می

 رزندانف هستند، برادر نيز ،هستندکه آنجا  کسانی ،هستند (برادران) "اإلخوان" هستند، اينجا در که کسانی

. انسان های که خيلی دور بودند ديده تربيت افندی شيخ توسط آنها همه... هستند ما بزرگان و هستند ما

تيد. هس خارجی يکنمی کنيد  احساس هرگز شما. اند کرده دريافت رازندگی می کردن، نيز همين تربيت 

 شکر به هللا، هميشه با محبت سفر می کرديم.

 

 شان کثرا .بوديم رفته افندی شيخ با قبال ما. خيلی وقت گذاشته بود از آخرين بار که آمده بوديم. 

 دقيقا  ود، ب کاشتهشيخ افندی  که با اينکه خيلی زمان گذاشته بود، دانه های حاضر، حال در م.يشناخترا نمی 

 خواهيد متوجه ،بوديد نداشته انتظار هرگز که جايی ،مکان ها از بعضی در. دمی دادن ادامه همونطوری

 خدماتها  انسان. منشنيد بوديبعضی مکان های بود که هيچ وقت از آنها  .است يافته افزايش بيشتر که شد

ار وقتی انسانی ک .دبرون جلو به بيشتر حتی حاضر حال درانشاءهللا،  .بودند داده انجام زيبا و خوبهای 

هيچ کاری تا آن خير باشد.  انجام بدهد اخالص، الزم است با می دهدمی کند، يعنی هر کاری که انجام 

گر استاد احتی  شود، انجام دنيوی منافع برای را آن اگر .شود انجام هللا برای بايدخير نيست.  اخالصبدون 

 نخواهدهيچ فايده  اسال  اما هنوز ه باشيد، تآدم داش هزارانممکن است باشد، هنوز هيچ فايده ندارد. بزرگ 

ک به انسان ها نزديخطر منافع  به فقط آنها. کنند درک را اين توانند نمی هرگز انسان ها از بعضی داشته.

ودش خ به دهد می انجام را آن که انسانی البته،ت کند. فظاحمی شوند. و اين، نيز چيزی بد است، هللا ما را م

 در دست نفس مان نگذارد.  هللا ما را .ضرر ميرساند

 

 مکک هللا و دهيم، می انجام هللا رضايت خاطر به را کارها اين ما" ،گفتيم، رفتيم سفر به وقتی

 فايده دارد. نيز برای انسان ها و شود می زيبا چيز هر ؛آيد می پيامبرش و هللا طرف از مدد "،کرد خواهد

ر د، فقط به خطر هللا است، نيت مان اين است. هيچ کس نمی تواند دنيا سراسرخدمت ها ما، در انشاءهللا، 

گويند، "هللا شر به  ، اما همانطور که آنها مینداريم ادعایما ها هيچ . کند ايستادگیبرابر ما با اجازه هللا 

 گی؟مي چی تو هستی؟ کسی چه: "نگذاشت سوال زير را ما کس هيچخير تبديل می کند." شکر به هللا، 

 نفس هب برای ما مهم نيست. "...گفتند ما به را آن و اين آنها" :گويند می ديگران اما "کنيد؟ می کار چه شما

 رفتن برای را ما هللا .کرد خواهد کمک شما به هللا سپس کنيد، اصالح را خودتان ابتدا کنيد، نگاه خودتان



 

 

 

 

 

 

 

 هللاکند.  سقوطانشاءهللا نفس مان  .داريم ما که است چيزی مهمترين اخالص .کند )آسان( آماده راه اين به

. انشاءهللا خداوند شما را به هيچ يابد تحققخير که داشته باشيد،  اهدافهر ها راضی باشد.  شما همه از

 نکند. جمحتاکس 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 رّبانیحضرت شيخ محمد محمت 

لُجمادی ۱۴  فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۶ االَوَّ


