
 
 
 
 
 
 
 

 مرشد مرید را آماده می کند  

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 کند، رشد به شروع کودکی دوران ازآدم را خلق کرده است براينکه  فرزندان  (هلالج لجهللا جل جالله )

 مختلف های امتحان از مردم ،مدت اين طول در. برسد آخرت به سپس و کند،  مصرف را خود زندگی

د ( می کنناطاعترا پيروی ) خودشان نفس مردم اکثريت. است سخت چيز يک امتحان يک. پيدا می کند

 ( را نمی شناسند.عذاب)رنج و امتحان را يا 

 

. دهند رشد را آنها بايد آنها هستند، آخرت برای و دنيا برای هم دارند، مردم های توانايی چه هر

پيروی  را واقعی مرشد يک که هنگامی. کردن پيروی واقعیمرشد  يک و طريقت يک با افتد می اتفاق اين

می گذارند،  خام ، )شما را(صورت اين غير در. برسيد باال های درجه به که شود می باعث او ،می کنيد

 را شيخ يک وقتی. کنيد می ترک اين دنيا را همان جور که آمدی، و ،یدمان می باقی شدن آماده بدون

 ه(مقایس) قیاس يک با را اين دهيد اجازه اين، از مثال عنوان بهمی کند به پختند.  شروع او کنيد، می پيروی

 یخيل که کسانی. هستند آن در( اخوان) خواهران و برادرانبه يک ديگ فکر کنيد. همه  .بدهيم توصيف

 يشترب کنند، می کار خيلی که کسانی. شوند می آماده آرامی به کنند، نمی که کار کسانی و کنند می کار

 به نيز آنها کنند، می کار کمتر که کسانی. مزه شان بهتر است و می شوند پخته بيشتر کنند، می پيشرفت

  .برند می سودچونکه باهم هستند از آنها نيز  و شوند، می پخته آرامی

 

 فتپيشر: "کنند می تعجب آنها" ؟چی شدم )کی شدم( من: "شوند می گيج )سردرگم( با مردم کثرا

 .دهيدب انجام را . دستوراتنکن فکر اين مورد در. هستيد شيخ کنار در (شما) بعد به حاال از" نه؟ يا کردم

خوب ( )شما. دنياب می افزايش (شما) خوب های عادت و کم می شوند آرامی به (شما) بد های عادت اين

 با مردم" ،فرمايد می (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر که است دليل همين بهاز خوب ها می شويد. و  می شويد

مزه می گيريد.  )شما( نيز از آن هستيد، کشتی همان در (شما) کهچون ".هستندکه دوست دارند  کسانی

 خواهد هم با هميشه و رسيد خواهد نيز شما بر مطمئنا آنهاها  نعمت هستيد، زيبا افراد آن با که هنگامی

  .باقی ماند

 

بايد يک راه و يک مرشد پيروی کنيد . شويد وصل )درب( درگاه يک به بايد قطعا بنابراين،

 خوب هم وزهنپختند بيرون بمانيد و همان طوری که آمديد برويد. بدون  هبراينکبراينکه تنها باقی نمانيد، 

 د فاسرا  آنها. گذارد نمی پاک را آنهاچونکه دنيا می روند.  بدتر مردم. آمديد که همانطور برويد اگر است



 

 

 

 

 

 

 

 ار آنها ومی دهند، )بوی بد( کپک می شوند، آنها بوی گند ، آنها می کند )خراب می کند، از بين می برد(

 اين دنيا را ترکطوری  اونبشود، براينکه خير بر عاقبت شان آخ براينکه. فرستد می همين اينطوری

به  ات ، براينکه او )شما( را تمرين کند وپيروی می کنيديک مرشد را و  که يک راه شويد مطمئننکنند، 

  برساند. هللا 

 

 نمی همه. دارد وجود است هر کسی هروحيجور با  که مرشديک و  راهی گفتيم، که همانطور

 راگ آييد می" ها بی آيند. ما به همه کامال" مثل ندارد وجود چيزی چنين. باشند )يک جور( همانند توانند

 اردند وجود مانعی هيچ نه، اگر. باشد داشته وجود به )شما( محبت اگر آييد می .باشيد داشته قسمت يک

 اين در توانيد می. دارد های راه و محبوببندگان  هللا خيلی کهچون. برويدديگر  جايی به خواهيد می اگر

 راه ادامه بدهيد از هر طرف و همان جور که هللا دستور می دهد زندگی کنيد.

 

 نهايیت به را آن توانم می من" ،نگو. هستند مهم بسيار راه و مرشد گفتيم، که همانطور حال، اين با

 سيرم آنها منحرف شدند.« و از آ ندتوانست را تنها انجام بدهند، کار اين کردند سعی که افرادی". دهم انجام

 راهنما يک که شويد مطمئن بنابراين،. منحرف شدند آن از و شناختند نمی را)راه، طريق، طريقت( 

به )همه ما ها( عطا کند که اين طوری آماده شوم، و او )ما  خداوند( را پيروی می کنيد. انشاءهللا رراهب)

 را( خام ترک نکند. 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 رّبانیحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۹ سفر ۲۹


