
 
 
 
 
 
 
 

 هستند جاهل، آدم های شناسند نمی را هللا که کسانی 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 األولين واآلخرين،الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد 

 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

 

 

 هللا عز و جل فرمود:

 

ُ َربُُّكْم ال إِلَهَ إاِلَّ هَُو َخاِلقُ   ُكلهِ َشْيٍء فَاْعبُدُوهُ َوُهَو َعلَى ُكلهِ َشْيٍء َوِكيل   ذَِلُكُم اّلله
 

 را او; است ها چيز کل خلق ;نيست او جز معبودى هيچ !شما پروردگار است اين (آرى،")

 خدايی هيچ تو؛ پروردگار ، است هللا اين"(. ۱۰۲االنعام: موجودات است" )سوره کل وکيل و او بپرستيد

يعنی  ناعالم ".ها است چيز همه وکيل او و. کن عبادت را او پس د،نندار وجود هاچيز همه خالق او، جز

ه عنوان عالم )دانشمند( داشت تا بنابرين يک مدرک به بشناسيد را هللا بايد (شما). داند می که است کسی

 هب)روحانی(، معلم خوب  خواجهباشيد. اگر هللا را نمی شناسيد، می توانيد هر چه قدر بخواهيد استاد، 

 .ايد نکرده دريافت را خودعلم )دانش(  نصيب شما اما باشيد، داشته دوست (شما) اندازه

 

 وجود هب کائنات اين چگونه: "با گفتند شان حيات تمام در می کنند تحقيق و درس ها سال برای آنها

 حالی در. گويند نمی" هللا" آنها اما آورند، بيرون را چيزها برخی ،شانخود ذهنيت به توجه با آنها" آمد؟

 ودوج کائنات اين در چيز هيچ. خلق کرد را چيز هر هللا. است هللا خلقت اين که است )روشن( واضح که

 وجود کائنات اينکل : "گويند می آدم ها. است خلق کرده وجود عدم از را آن که است کسی هللا. نداشت

 .افتاد اتفاق هللا "کن" امر با اين افتاد؟ اتفاق اين چگونه." آمد وجود به ناگهان و نداشت

 

آنها  د،فکر کردن مشکوکبا توجه به  چيزهايی از برخی بابيرون بيآيند  کنند می سعی دارند آنها

 هللا ظمتع برابر در آنها ".نه افتاد اتفاق طوری اين ،"نهسعی می کنند بيرون بيآيند،  شکداربا فکر های 

 ،عالم. دهستن جاهل بلکه عالمان نه - هستند جاهل آنها وقت آنمی کنند.  تدارند مخالف هللا اب و نشدند تسليم

 نندفکر می ک هاآن اين، بر عالوههستند.  جاهلنمی شناسند،  که کسانی. شناسد می را هللا که است کسی

 ار هللا که کسانی. کند می پمپ هوا با را آنهارا اين طوری آماده می کند و چيز  هرشيطان . هستند زرنگ

 تنهايی به یا ذره هيچکنيم، الزم است به هللا تسليم بشويم.  اطاعت را هللا الزم است هستند. جاهل نميشناسند

 اين به انسان ها الزم است ،اول. است چيز هر خالق هللا. نکرده است خلق را خودش اين. است نشده خلق

 .باشند داشته داعتما

 



 

 

 

 

 

 

 

 می نهاآ ؛باشند کافران آنها که نيست کافیطوری است. اين حقيقتا  ميناميم و  کافرآن را دنيا  ما

 کردن خاموش برای تالش حال در آنها: "گويد می( هلالج لجهللا جل جالله ) .دنشو کافر انسان ها تمام خواهند

راه  انقدر. "نداشته باشنددوست  را آن کفران اگر حتی کند، می کامل را خودش نور هللا. هستند هللا نور

 رندهبهللا را می شناسند. کسانی که مومن هستند  انسان هاانشاءهللا  .وجود دارند کفران برای جهنم بههای 

 اهدخو بد آنها پايان و هستند، دادن دست از حال در ،هستند در ضرر هستند، کافر که کسانی شد، خواهند

  .ندارند قيمت آنها. بود

 

 امکان اين آيا." است ديگری شخص مال آن نه،: "گويد می و آيد می کسی و شماست خانه اين

 يک اين. است روشن محلی مقامات با ،است دولت با و عمل در روشن اين. است روشن چيز هر ؟است

 ديوانه شمابه  آنها گويند؟ می چه آنها .ندارد وجود هللا عظمت برای محدوديتی هيچ. است کوچک مقايسه

 ملک اين ه،ن: "بگويند ندتوان می آيا. گويند می آنها "برويد، ديگر جايی به. بيرون برو اينجا از" گويند می

ا باور آن ر که کسانی ؟می کنند باورآن را  انسان ها و "افتد می اتفاق خود به خود اين. هللا عز و جل نيست

 .هستند احمق آنها. عقل ندارندحال  هر می کنند، به

 

 احتر هيچگاهاين کافر  چونکه( نکند، گيج) سر در گم را ما هللا .هللا است شناخت حقيقی دانش

 نيز ماش بنابراين ،دقت کنيد می دهند! گوشدارند  که کسانی. دبسوزانن را ديگران دنخواه میو نيستند 

 .قوت عطا کند ما ايمانبه  خداوند د. انشاءهللاکن محافظت ما از هللا! ديسوزن

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 ربهانیحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۹الثانیربيع ۲


