
 
 
 
 
 
 
 

 درگاه ها باید تمیز باشند 

 

 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

 

 

 به .ميماند )بلند می شود( و خير در جماعت است و، با صحبت بر پطريقت نقشبندی ما، طريقه

 هم با بايد ها مردم باشيم، تنها اينکه جای به. هستند مهم جمع شدن و آوری جمع اين که است دليل همين

 یم دور راه از آرامی به نيستيد، ها خوب با (شما) که زمانی چونکه. جمع شوند هم با بايد ها خوب ،باشند

 تدوس. است شيطان از بدتر و است بدترين ،بد دوست نياز دارد. دوست يک قطعا شخص يک يا. شويد

 آخرت در جهنم بهدر اين دنيا از بين بروند، و )شما( را  و مردم نابود کردن برای شود می ای وسيله بد

 .باشيد خوب با بنابراين، .برد می

 

 َ اِدقِينَ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ اتَّقُواْ اّلله  َوُكونُواْ َمَع الصَّ
 

 ورهس) "باشيد! صادقان بیرهيزيد، و با هللا (مخالفت فرمانای کسانی که ايمان آورده ايد، از )"

می  يروزپ ،هستيد آنها با اگر ".هستند خوب که آنهايی با، باشيد صادقان(. "از هللا بترسيد! با ۱۱۹:التوبه

. ودش می شيطان از بدتر گفتيم، که همانطور هستيد، یديگر افراد با (شما که) هنگامی نه، اگر. شويد

 مه شيطان حتی. هستند بدتر بسيار انسان. دندار وجود شياطين انسان، ،دندار وجود انس و جين شياطين

 ".يدآ می ها بچه اين از و کنم، فکر شيطانی چيزی چنين توانم نمی من حتی: "شود می زده شگفت گاهی

 

. يمشو مخلوط آنها با ابتدا از که نيست خوب. باشيم مراقب بايد (ما) – دکن محافظت ما از خداوندا

 يا يک را آنها توانيد می (شما)." کنم هدايت راست راه به را آنها من بگذار: "گويند می مردم از بعضی

داده  انجام تو وظيفه" .راحتی که جور هر"ورت، صآمدن. در گيره اين ، و اگر آمدن، تذکر بدهيد بار دو

درگاه  ۴۰۰۰۰ خواهم می من: "است گفته( ق) شيخ موالنا. می آيند هستند خوب که آنهايیانشاءهللا  .ايد

. وندشن می را هللا کلمه آيند، می آنجا به که افرادیدرگاه ها مهم هستند، زيرا ." کنم درست دنيا سراسر در

 هايی مکانذکر هللا انجام شده است،  که هايی مکانانجام شده است.  هللا ذکر که هستند هايی مکان آنها

. دهند می قرار آيند می آنجا به که کسانی پای زير را خود بال فرشتگان. آورد می ياد به را هللا که هستند

 نجاما آنجا در فضيلت و (تپربرک، ههمايون، فرهومند، فرخنده، سعيد، خجست، سمقد) مبارک زچي چنين

  .شود می

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 یم نشان حقيقتشکل  در را خود شيطان حال، اين با. دهدب نشان محمد آمت ها به راه هللا که باشد

 يدهفا بی ها افراد اين. هستند هفايد بی چيزهای اين درگاه ها: "بکشد بيرون آن از را مردم خواهد می و دهد

هستند. اول درگاه ها بايد تميز باشند. اين مهم است.  (هلالج لجهللا جل جالله ) برای درگاه که حالی در ".هستند

 .باشند داشته نامناسبدرگاه ها نبايد چيزهای 

 

 هاآن .دانند نمی مردم ببخشد؛ هللا )ما را(. بکشيد سيگار درگاه ها در توانيد نمی شما ابتدا، در

. باشد تميز بايد ؟است (د، ناخوشاينناپسند) مکروه يا( ممنوع) حرام نکشيد سيگار آيا: پرسند می همچنان

 ه هللاشکر ب. ندارند دوست را آن فرشتگانو  می کشيد سيگار درگاه داخل در وقتی می دهد )بد( بوی گند

هستند  های مکان چونکه درگاه ها. گوئيم می ديگران برای را اين (ما) اما نداريم، را مشکل اين (ما) که

 .ميدار دوست همه که

 

ه درگا مثل آنها همه شد:اب ديگر طريقت هر ازيا يک درگاه  یقادربدوی، ، رفاعینقشبندی، آيا 

 ترينمهم ،گفتيم که همانطور اين،. باشند تميز آنها خواهيم می ( نيزما) که است دليل همين به. هستند (ما)

 در يدتوان می چگونه پس ،بکشيد سيگار بار يک در که است ممنوع حتی اما نيست، گناه يک اين. است

. اند هکرد ممنوعار ب در آن را حتی مردان که است بد انقدر اين بنابراين ؟درگاه سيگار بکشيد يک داخل

 و يک درگاه شويد وارد شما اگر است( هناشايسته، نابرازند) ناپسند اين. کردند ممنوع ها کافه در آن را

 .آن سيگار بکشيد درون

 

و هوش عطا  (تشعور، خرد، عقل و دراي، سليم عقل) صحيح قضاوت مردمبه  خداوندانشاءهللا 

تميز باشند. انشاءهللا يک وسيله ای برای خوبی )خير( باشند، و يک جايی که  درگاه های مان براينکهکند 

 افراد خوب بيايند. 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 عادل حضرت شيخ محمد محمت

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۹اآلخرربيع ۸


