
 
 
 
 
 
 
 

 به نام هللا بخوان 

 

 ،هالسالم عليكم ورحمة هللا وبركات

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

خداوند اين جمعاوری ها را دائم  انشاهللا. طريقت ما با صحبت است و خير در جمعاوری است

ک سخن صبح ميتواند ي. ه در اين صحبت که امر شيخ افندی است بگوئيماجازه دهيد يکی يا دو کلم. کند

 .هللا ما را موفق کند در خير را به دست آوردن. وقت محبت باشد

 

، از انشاهللاالزم است، . ما الزم است از او اطاعت کنيم. امر او باالی سر ماست. ستهللا خالق ا

، يعنی، "اقرأ"مان گفت، ( ملسو هيلع هللا ىلص)به حضرت پيامبر . است" خوندن"اولين امر، امر . امر او خرج نشويم

رين تبزرگ. بخوانيد، هللا تعليم ميدهد." من خواندن را نمی دانم: "مان گفت( ملسو هيلع هللا ىلص)حضرت پيامبر ." بخوان"

اگر وا خواندن بلد بود، آنها (. أمي)مان اين است که او قبال خواندن بلد نبود ( ملسو هيلع هللا ىلص)معجزه حضرت پيامبر 

وانيد، هنگامی که ميخ. نه، آن با خوندن اتفاق نه افتاد." او چنين علم را آموخته است: "ميتوانستند بگويند

يس ، ياد خواهيد گرفت و تدريدبخوانشما به خاطر هللا . اگر برای نفس خودتان ميخوانيد، هرگز فايده ندارد

مان در ( ملسو هيلع هللا ىلص)را به قلب حضرت پيامبر  کائناتعلم ( هلالج لج)هللا جل جالله . آن وقت فايده دارد. خواهيد کرد

مان عطا شده است، تا ( ملسو هيلع هللا ىلص)علمی که به حضرت پيامبر . روز قيامت نزديک است. يک لحظه عطا کرد

البته، روز قيامت، . ار سال، ده هزار سال بعد هم ديگر کافی استبرای هز. روز قيامت کافی است

 :همانطور که هللا عز و جل به ما ها جبر داد

 اْقتََربَِت السَّاَعة  
 (ملسو هيلع هللا ىلص)به همين دليل علم حضرت پيامبر ". قيامت نزديک شده است"او می گويد (. ۱:سوره القمر)

زمانش گذشت، بياييد آن  را "بعضی انسان های بی عقل اکنون می گويند، . مان زمان ندارد، قديمی نيست

شکر به هللا، . ندارد نيازی به اصالحات وجود. منظور شان با تمديد، اصالحات است." تمديد کنيم

برای انسانی که از هللا اطاعت می کنند هيچ مشکلی وجود . همينطوری، اين برای هر کس کافی است

 .اما برای کسانی که نفس شان اين را قبول نمی کنند، مشکالت وجود دارد. ندارد

 

هيچ مشکلی در پيروی کردن يکی . مذهب وجود دارند ۴شکر به هللا . دين ما، دين سهولت است

کنند از قديمی و اکنون نيز وجود  ايجاداما کسانی که می خواهند مشکل . مذهب ها وجود ندارد ۴از اين 

 ا در گذشته، اين انسان ه. در حال حاضر آنها يک جای خالی پيدا کردند و حتی تعداد شان بيشتر شد. دارند

اخيرا تعداد آنها . اين آدم ها پس از فروپاشی عثمانی بيرون آمدند. در زمان دولت عثمانی مجاز نبودند

 .افزايش يافته است



 

 

 

 

 

 

 

وا برای ضرر رساندن با چيزی کوچکی يواش يواش شروع . شروع به شکايت کار شيطان است

يک داستان . آدم ايمانش را از دست بدهد شوددر وارد می شود و در پايان، باعث میاو از يک . می کند

. در مسجد، خواجه خطبه ميخواند. يکی از درويش ها به مسجد رفت. در مورد اين مسئله وجود دارد

ط درويش توس. يعنی ده برابر ثواب می دهد." می دهد کسی که يکی می دهد، هللا به او دهتا: " خواجه گفت

او از مسجد بيرون آمد، يک آدم فقير را ديد و به وا همه پنج  هنگامی که. خواجه تحت تاثير قرار گرفت

راه او تمام روز  .به دست ميآورم در بازگشت ۵۰من در عوض، او فکر کرد، ". داد, طال که داشت سکه

هنگامی که راه می رفت، يک درخت  او گرسنه بود، اما در جيبش پول بيشتری نداشت. .هيچ چيز رفت.

تا اشتها را کاهش  خورمبرا و سيب  برومدرخت  یباال کرد: "حداقل، می توانم او فکرسيب پيدا کرد. 

آنجا نشسته  آدماين  د.را ديد که در دستش نان داغ بو آدمی، او رفتدرخت باالی هنگامی که او  ".دهم

ا در را بگيريد؟" اين ر خالفتتوانستيد  چگونه، اين برای شما است، ابوبکرلقمه را خورد. " اوليناست، 

تيد توانس نهچطور حال خوردن اولين لقمه می گفت. سپس در دومين لقمه گفت، "اين برای شما است عمر، 

ان " و لقمه را خورد. در سومين لقمه چنين و چن؟بشويدفريبندگی را نشان دهيد و سپس تبديل به يک خليفه 

"چگونه گذاشتيد اختالف انقدر بزرگ سيد. حضرت علی ر نوبتگفت، و سپس  عثماندر مورد حضرت 

می کردی،" و نيز آن لقمه را خورد. بعدا يک لقمه بزرگتر در دهنش گذاشت  ابتدا جلوگيریشود، بايد از 

، بزرگترين لقمه را نهايتو گفت، "اين برای شما است محمد، چرا يک خليفه را انتخاب نکرديد؟" در 

سکه طال به دست  پنجاه، من هنوز بايد صبر کنزد، " فريادال گرفت و گفت، "يا هللا!" درويش از با

و ا آمد.پايين  درويش از درخت د.جايگاه مر همان را شنيد، او ترسيد و در صدا آن آدم اينوقتی بياورم." 

 .رفت آنجااز و پيدا کرد،  طال سکه پنجاه. جستجو کرد آدمدر جيب 

 

ه بشروع  کوچکترين. اما شما اينطوری از خنده دار است مسئله کوچک و يک حکايتاين يک 

اهالن جحاال تعداد اسالم، ايمان را دست بدهيد.  گوشه يک از انتهای؛ ميتوانيد با شکايت می کنيدشکايت 

نه  ؛ و نه شيخ وخواندرا  علوم اسالمی و کفران کمی فيلسوفانخيلی  ،به خصوصبسيار است.  باسواد

 آنها از يک سحابه پيروی می کنند.بسياری از آنها هستند. سردرگم  انسان هابسياری از استاد دارند. 

می کند به شکايت کردن. در پايان کامل دين خود را از دست می دهد. هللا ما ها را محافظت کند.  شروع

يش باين يک حکايت قديم است، اما يک نمونه خيلی خوبی است در مورد که الزم است خيلی دقت کنيم. 

يمان تان را از تان نيستند، نرويند. شما دين تان را از دست می دهيد، ا وضعيت از حد به چيزهايی که

 ميتوانند آنها .محافظت کند شيطان و انسان های بد شر شرارتدست می دهيد، پناه بر هللا. هللا ما را از 

 خودشان را نابود کنند و ديگران را نابود کنند. هللا ما را از راه رست منحرف نکند.

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 رّبانیحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۶ االولجمادی ۲۲


