
 
 
 
 
 
 
 

 به هللا است فقط خدمات 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 .﷽    أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. 

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 :أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. ﷽    

اِدقِينَ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ اتَّقُواْ  َ َوُكونُواْ َمَع الصَّ  اّلله

ی ا"ای کسانی که ايمان آورده ايد! از )مخالفت فرمان( هللا بپرهيزيد، و با صادقان باشيد!" )"

 ( )سورهيشان که بگرويديد، بپرهيزيد از چشم خدای و عذاب خدای، و بار است گويان و راستان بيد"

 اب و بترسيد هللا از" "ايد، آورده ايمان که کسانی ای" ،دگوي می شکوهمند و متعال خداوند(. ۱۱۹التوبه:

 صدها یزندگ اين در روز هر شما" .هستند خوب که باشيد کسانیبا  ،باقی بمانيد هستندصادق  که کسانی

 حال، اين با. نيستند رست مسير در آنها که دانيد می (شما). نيستند رست راه در همه و بينيد می را نفر

واقعی يکی  او و" هستم خواجه يک من" يا" هستم شيخ يک من: "گويد می که کس است آن رت خطرناک

 نعنوا به را هستند )فرق دارند( و يا حق متفاوتش ظاهرنيست، يعنی که در راه رست نيست، درون او 

 نبايد را آنها .کند محافظت آنها از را ما حق نشان می دهد. هللا عنوان به دروغنشان می دهد و  دروغ

  پيروی کنند.

 

هستند را  دروغگو که کسانی. هستند دروغگو بلکه نيست واقی آنها. نيست خوب آنها وضعيت

( ممنوع) ماحر"الحالل بين والحرام بين."  ،گويد می شريف حديث در. ورشکست هستند و کنند می يرویپ

حالل را حرام  و می کند حرام را حالل یشخص اگر. هستند روشن( مجاز) حالل چيزهای و است روشن

 يراز بمانند؛ دور او از بايد آنهامی کند، هللا به مردم ذهن عطا کرد براينکه آن شخص را پيروی نکنند. 

  . است( هلالج لجهللا جل جالله ) سوی به فقط بندگی

 

 زندگی تمام شما اما، به مسير هللا، هدايت کرده باشدشما را به راه رست  شخصممکن است يک 

ه پيروی کنيد تا زمانی ک را او توانيد می شما و است کرده خلق را شما هللا. يدنيست بدهکار او به را تان

 عليه کلمات يا هللا عليه های اعمال هستيد، نادرست رفتار )در او( شاهد شما اگر. دکن پيروی هللا را کلمات

 که یافراد از خصوص به. دهيد نجات را خودتان دور شويد براينکه بتوانيد .شويد دور او از ،بشنويد خدا

 "رسيد! الهام منبه . کردم توبه با خودم تنهايی به من" گويند، می

 



 

 

 

 

 

 

 

که به او  هدر سلسل نيستند نميرسند و که (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبرکه به  افرادی از نکنيد پيروی

ا ب بهم می زند را شخود و ندارد علم هيچ مرد. اين نيستند طريقت در که هستند افرادی آنهال است. صو

 آن، از پس اما کند، هدايت کمی تواند می او" !کرد خواهم هدايت را مردم و رسيدم هدايت به من" گفتند،

 کسانی اب و باشيد مراقب بنابراين،. بازی کند باشد داشته دوست هر جور شخص نهمي با تواند می شيطان

 (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر( و هلالج لجهللا جل جالله ) دشمنان  ندروغگو ها. باقی بمانيد نيستند دروغگو که

  دارد. نگه امن را ما همه خداوندهستند. انشاءهللا 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 ربهانیحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۸رجب  ۱۷


