
 
 
 
 
 
 
 

 تقوا هستند مردم )احلی( شامدانشمندان  

 

 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

 

 

 ،داريم مردم. گوييم می ده ايآمد خوشها  شما همه به باشد، ها تان راضی با خداوند که باشد

 هللا نزد دردانشمند بودن . باشد راضی آنها همه با خداوند که باشد. می شوند خواهد دانشمندان که کودکان،

چونکه مال ما ها در راه هللا هستند،  نشاءهللاا. دندار وجود دانشمندان از نوع دويک درجه بزرگ است. 

 اين غير دربيرون می آيند. چونکه دانش بدون تمرين نفس وجود ندارد.  عالم واقعیآنها با سفت های 

نه برای خودمان نه برای ديگران مفيد   آن. رسد می رهوظ به تکبر و شود، می خودخواه را آن صورت

  است.

 

حضرت  راهی اين. است ما بابا شيخ ،ن )ق( دارند می روندما شيخ موالنا راه در آنها خدا شکر

 تقوان به هللا، اي شکر ،شيخ موالنا. هستند تقوا مردم شام علمای دگوي می شيخ موالنااست.  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان پيامبر

 وا،تق اين که وقتی. می شوند بهتر درس می خوانند به که کسانی البته. داد برادران همه به همه، به ها را

 ،می شود امت برای مفيد اين. دهندمی  انجام اساس اين بر راهمه  آنها دارد وجود آنها در ،هللا از ترساين 

 .درس می خوانند که کسانی برای و ،شانخود برای

 

 فقط"  گويند، می.  آنها مزمانی که در شام درس می خواندي دپول از ما ها نمی خواستن معلمان

بهتان بپرسد چه کار داريد انجام می دهيد، به آنها اين علم  افرادی اگر که است اين آن و داريم شرط يک

ا ه ما ،انجام بدهيد را کار اين که زمانی تا" گويند، می آنهاتقوا را آموزش بدهيد." را نشان بدهيد و اين 

را حالل )بهتان برکت می دهيم( می کنيم." پول نمی داديم.  مان، و حق نمی پارسيم نتاازهيچ چيزی 

 آن در پول مقداریليره هر ماه می دادن. اين  ۲۰برعکس، آنها بهمان پول در مدرسه می دادن. بهمان 

  در آن مورد اين طوری فکر کنيد.. خريدب آن با طال سکه يک توانستيد می تقريبا. بود زمان

 

 الط سکه يک اندازهکرديم: مقدسان به  محاسبهدر آن زمان . ندارد ارزشديگر خيلی  پول البته،

را در درون مردم می دادن، آن ترس از هللا، و از  تقوامی دادن. اما مهم نيست. مهم تر است که آنها اين 

 دانشانشاءهللا اين را به کودکان می دهيد. کسانی که  واست.  تر ارزش با خيلیحرام دور ماندن. اين 

ها اين طوری می شوند. ترس از هللا ارزش ترين چيز در اسالم  ما برادراننيستند، انشاءهللا همه  آموزان

 است. انشاءهللا اين به همه ما ها اعطا بشود. 

 



 

 

 

 

 

 

 

اين راه، راه زيبای است. مردم را روشن می کند، بهشان نور می دهد، و نور به همه جا ها می 

 در. شود می تاريک اين انجام می دهيم، سود برای را کار اين اگر دارد، وجود تاريکی اگردهد. اگر نه، 

که يک دانشمند   تتر می شود. مجازا منفیبرعکس، آن دو برابر  .نيست مفيد خودتان برای آن زمان آن

 ندانسته را آن است ممکن. دانست نمی نادان فرد يک يا و عادی فرد يک. است برابر دو ،دبر می رنج

 شود. می ضرب اين. دانشمند است برای بار دو آن شده، داده او به مجازات يکی اگر. است داده انجام

 

 مطالعه و دمی خوانن را قرآن که کسانی ،ايم خوانده ديگر روز حديث درس در نيز که همانطور

 آنها نکهچو کنندب دقت بايد بيشتر نياز آنها حافظان، برای. دهندب انجام هللا خاطر به را آن بايدمی کنند، 

 فرزندانقران درست کنند. حاال همه مردم  اخالقیشان را با  اخالقیمی کنند. آنها نياز  حملدارند قران را 

می  حفظبشوند، اما اين نيز يک بار گناه بزرگ است. آن را در دو سال  حافظخودشان را می فرستند که 

 .می کنند فراموش سال يک در آن را کردن، حفظ سال دو در آنها آنچه اما، هستند خوشحالکنند و 

 

اگر آنها قادر هستند که اين را انجام بدهند، اجازه دهيد آن باشيم.  مراقب بايد و است مهم نيز اين

کنند،  حفظجز  ۶تا  ۵ آنها اگر. کنند تحصيل مدرسه در را آنها دهيد اجازهرا انجام بدهند. اگر نمی توانند، 

کنند و بعدا آن را  حفظيک بار گناه بزرگ است اگر همه قران را . نکنند فراموشزيبا است اگر آن را 

 را آن دهيد اجازه. است بهتر چه قدر بيشتر بتوانند هر يا و بخش، ۵ بخش، ۴تا  ۳ حداقل،. کنند فراموش

 ()زياد افزايش هللا لطف که. باشدها راضی  شما همه با خداوند که باشد. بدهند ادامه کردن فراموش بدون

 .باشد داشته حضور نما شيخ )همت( معنوی حمايت که. بشود

 

 فاتحه.

 

 و برای روح حاجی مسطن افندی.  

 

 فاتحه.
 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

لُجمادی ۲۸  فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۸ االَوَّ


