
 
 
 
 
 
 
 

 مردم بدون نور مثل مرده ها هستند 
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

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

 

ُ لَهُ نُوًرا فََما لَهُ ِمن نُّور    َوَمن لَّْم يَْجعَِل اَّللَّ
  

 وشنايیو هر که هللا او را ر") "و کسی که هللا نوری برای او قرار نداده، نوری برای او نيست!"

نداده  نور هللا به يک نفر گر": فرمايد می متعال خداوند. (۴۰:النور سوره) (أ "نيستننهاد، او را روشنايی 

ا ب . اين نوراست داده داخل در نور هرکسی به دشکوهمن و متعال خداوند ".ندارد نور هيچ فرد اين ، است

 زندگی نور اين با او و دارد اعتقاد هللا به که فرد در نور اين. می شود کاهش يا افزايش فرد تالش به توجه

 اين .کند می زندگی که فرد يعنی، حساب می شود (هزند) " ٱْلَحىُّ  " عنوان به او. می شود افزايش، کند می

 و اردند (هاستفادفايده ) هيچ شخص اين. ندارد اعتقاد هللا به که فرد در رود می بين ازکم می شود و  نور

 ول می گردد. اطراف درمثل يک مرده 

 

 أَْمواٌت َغْيُر أَْحيَاء
 

 (ب "و ايشان خود مرگانند نه زندگان،") "؛استعداد حيات ندارند مردگانى هستند كه هرگزآنها "

موجادت بی فايده است هنگامی آنها مثل مرده ها هستند، حتی اگر زنده هستند، زيرا فرد (. ۲۱)سوره النحل:

 در درجه باالترينفرزندان آدم داد، و فرزندان آدم را در  به را فرصتز و جل اين ندارد. هللا عکه نور 

وی پير هللا رادستورات  است، هللا شدن به متسلي دهد، می  رشد را نور اين که آنچه. جهان خلق کرد ميان

می شود و ايمانت قويتر می  نيرومند نور اين ،انجام بدهيد را کار اين اگر. کردن اطاعتهللا را و  نکرد

 .داشت خواهيد بيشتر را هللا رضايت. نکنيد احساس اين را اگر حتی شود، 

 

 آزمايش ميان در را آن ما تا دهد می هشدار ما به هللا عز و جل .است چيز مهمترين هللا رضايت

 همه رد و پشتدر  ،جلو در آنها. اند شده برنده اند کرده پيدا را اين که افرادی. نکنيم فراموش زندگی های

  و (یدلتنگ) یگرفتگ در ندارند نور که افرادی. ديگران، شد خواهدخوب آنها  عاقبت آخر و .دارند نور جا

                                                 
 خواجهعبدهللاانصاری"کشفاالسراروعدةاالبرار" أ
 خواجهعبدهللاانصاری"کشفاالسراروعدةاالبرار" ب



 

 

 

 

 

 

 

 نهاآ مال دنيا تمام اگر حتی. هستند تاريک جا همه در و بيرون در داخل، در آنها. کنند می زندگی تاريکی

 غرق شتربيميچرخند، آنها  آنها بيشتر هر چه قدر و ،می روند دنيا سوی به بيشتر آنها. برند نمی لذت د،باش

 افزايشعطا کند که اين نور مان  ها( مابه همه ) خداوند د. انشاءهللاکن محافظت ما از خداوندا. می شوند

 .دهد

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 رّبانیحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۹اآلخرربيع ۵


