
 
 
 
 
 
 
 

 هللا شناختن 

 

 ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 .الرحيم الرحمن هللا بسم .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

هللا عز و جل می داند آنچه را برای انسان ها خلق می کند. اکثر انسان ها نمی دانند برای چه آنها 

انسان ها فکر می کنند، "چه کاری الزم خلق شده اند و آنها در حالت پوچی و سردرگمی هستند." اکثر 

لو يم، بياييم بازی کنيم. اينطوری زندگی کنيم و جشاست انجام بدهم؟ اجازه دهيد بياييم بخوريم، بياييم بنو

برويم." اکثريت انسان ها با اين ايده زندگی می کنند. اما با چنين زندگی نيز راضی نيستند. چونکه هدف 

 اصلی مان نيست.

 

است. منظور مان با پرستش، شناخت هللا  هدف اصلی مانرا برای پرستش خلق کرد. اين هللا ما 

است. اين بزرگترين عبادت است. شما ميتوانيد امر های هللا را آسانتر انجام بدهيد، هنگامی که او را 

ک است، ي ميشناسی. شما رحمت و احترام به بندگان و مخلوقات هللا نشان می دهيد. هر چيز نشانه از هللا

کار هللا است. هللا خالق است. خالق يعنی آفريننده. هيچ خدايی ديگری وجود ندارد. شخصی که در اين 

کند. در غير اين صورت، دنبال چيزهای پوچ  مورد فکر می کنند و وا را می شناسد، راحت زندگی می

 پوچ بود و پشيمان خواهد شد.در کال زندگی تان ميرويد. در روز قيامت ميبيند که آنچه انجام می دهيد 

 

در روز قيامت آنها هيچ ارزش و وزن ندارند. مهم نيست چقدر در دنيا معروف باشند، مهم نيست 

چقدر در ميان ملت عزيز باشند، در روز قيامت هيچ ارزش ندارند, اگر آنها کار را برای هللا انجام نمی 

، آنها بدبخت می نميشناسندر آخرت، هيچ کس آنها را دهند، اگر آنها هللا را نمی شناسد، ارزش ندارند. د

 شوند. چيزهايی که انجام دادند، بی فايده بودن.

 

آنها سعی و تالش زيادی می کنند که در اين دنيا بلند شوند. يک نکته بسيار مهم است که آنها 

روند. آنها را به گور حضور هللا را فراموش می کنند. آنها سعی و تالش کنند، اما در پايان به آخرت می 

. به هرحال، بعد از يک سال هيچ کس ديگر به آنها نميشناسندمی برند؛ بعد از اين، هيچ کس آنها را ديگر 

توجه نمی کند. بعدها، در روز قيامت چيزهای که خجالت شان را ميبرد، آشکار خواهد شد. اگر انسانی 

 را هللا از اينکهاگر هيچ کس او را نمی شناخت؛ بعد  که هللا را می شناسد هيچ اموال در دنيا نداشت و حتی

بشناسد، در آخرت به عاليترين مقامات می رسد و به نعمت های هللا در آخرت ميرسد. اين همان چيزی 

 است، که مهم است. هيچ درد و رنج وجود ندارد، هيچ مشکالت در دنيا وجود ندارد اگر شما هللا را 

 



 

 

 

 

 

 

 

گذرد. آيا شما ناراحت  می واقعا  گذرد، و می گذارد. اين  ، اين نيز میميشناسی. شما می گويد؛ "يا هو

 گذرد. باشيد، يا خوشحال باشيد، روزها و زندگی می

 

اعتماد داشته باشيد و دنبال پناه هللا باشيد. هيچ خدايی جز هللا وجود ندارد. حديث قدسی می گوييد، 

های من راضی نيستيد )اگر به سرنوشت تان "دنبال يک خدايی ديگر باشيد اگر با سرنوشت، با لطف 

تسليم نشويد(." هيچ خدايی ديگری وجود ندارد و هيچ کسی جای برای فرار ندارد. حداکثر شما صد سال 

زندگی ميکنيد، مهم نيست چقدر در اين دنيا بزرگ باشيد، مهم نيست چقدر ظلم کنيد، و مهم نيست چند نفر 

ت. مومن ناراحت نميشود، او صبر دارد، و پاداش خود را در آخرت شما بکشيد. جای که ميرويد روشن اس

 شناسند و فراموش نمی کنند قرار بدهد. خداوند همه ما را در ميان کسانی که هللا را می انشاهللاکند.  پيدا می

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 رّبانیحضرت شيخ محمد محمت 

 ، درگاه أكبابا، فجر۱۴۳۶ األولجمادی  ۲۱


