
 
 
 
 
 
 
 

 است  خلقت هدفپرستیدن  

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، 

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 خير برکت، يک  اينها.  دهد افزايش اين ها را تعداد و  کند ابدی جمع آوری را اين انشاءهللا خداوند

 . دارد دوست  هللا که هستند خوبی و 

 

 اْلَجَماَعةيَدُ هللاِ َمَع 

با خوست هللا، به . است هللا راه در  که جماعتبا   ،يگانگی اين با ماست،  روی بر هللا قدرت دست

 خوشبختی رسيديم هنگامی که او با ماست.

 

.  دهد  می  نشان  را  ديگر  های  روش  شيطان  اما  هستند،  آن  دنبال  به   انسانها  که  است   چيزی  همان  اين

  ماسختی نداده است.    انسانهاهللا به  .  دهد  می  نشان  را  سخت  های  راه  او .  دهد  نمی  نشان  را  رست  راه  او 

  انجام  خواهد  می  اين را  هللا  چگونه   به  توجه  با   را  کار  اين  بايد.  ميرويم  پس  کنيم،   می  زندگی  زمان  يک   برای

 اين برای راهللا فرزند آدم . است خودمان نفع به دهيم، انجام  خودمان برای طوریناي را کار اين  بايد. دهيم

  خداوند      نکردم."     تغذيه دادن خلق  من  به  برای  را  شما  من: "گويد  می  هللا عز و جل.  کرد  خلق  هدف

براينکه من را بپرستند خلق    را  جهان  کل  و را    ها  جين  ،را  ها  انسان  من: " گويد  می  شکوهمند  و   متعال

 کردم."

ن َشْيٍء إاِلَّ يَُسب ُِح بَِحْمدَهِ   َوإِن م ِ

، )"و نيست هيچ چيز مگر که او را ميستايد و بپاکی  ؛" گويد  مى  او   حمد  و   تسبيح  موجودى، هر  "و 

همه چيز ها هللا را ستايش می دهند. ستايش )تسبيح( .  (۴۴:االسراء  )سوره  (أ او را سخن ميگويد بحمد هللا،"

های ديگری دارد، اما هر چيز که در ان جهان خلق کرده   وظايف  آدمنيز عبادت )پرستش( است. فرزندان  

  هللا  آنها همه  که اين جز -  ديگری چيز هر و  حشرات حيوانات، آب، آتش، آهن، ها، سنگ  ها،  کوه -است 

 . آنهاست  عبادت راه اين. کنند می ستايش را

 

 

 
 " كشف األسرار و عُدة  األبراري" خواجه عبدهللا انصاری )ق( أ 



 

 

 

 

 

 

  

با اين   (، و تقديس کردن، مورد تکريم قرار داد) حرمت گذاشتهللا عز جل به فرزندان آدم بيشتر 

 را  آن که  کسانی  برای  و   دارد،  امکان  اگر  ميرود  حج ،روزه  خواند،  می  نماز  او .  داد  شرافت به او    افتخار

( اينها هستند و اينها را آسان کرد، اما برای فرزندان  عبادت ها)  پرستش.  می کنند  پرداختزکات را    دارند، 

موضو پرستش است،    سخت است. هنگامی که بايد کار های ديگر را انجام بدهند، انجام می دهند. وقتی  آدم

 . باشيد ضرر حال دردور می کند براينکه راه می گويند سخت است. سخت نيست. شيطان شما را از 

 

  وقتی ، بر نميگردد. رسد نمی عقب ای لحظه هيچ. است ارزش با دقيقه هر است؛ ضرر اين البته

هللا  .  نيست  ابدی  و   ،است   دار  پايان  ، است  محدود   زندگی  گفتيم،  که  همانطور.  بر نميگردد  است،  رفته  آن

 ۱۰۰  تا  حداکثر  اگر  حتیادامه بده،    .ميگيرد  سالگی   ۵۰  يا  ۴۰  ،۳۰  در  بخواهد،  که  همانطوررا    زندگی

فرزندان   برای  سال  ۱۰۰.  نيست  طوالنی  بنابراين.  هستند  رفتنددر حال    آدمفرزندان    کنيد،  زندگی  سالگی

  کنند  می  احساس هنوز ،اند   رسيدهعمر خودشان  پايان به که انسانهارسد، اما اکثر  می نظر به  طوالنی آدم 

 سرعت  با.  است  هللا  دستور  اين  اما.  کردن  زندگی  سال  ۱۰۰  برای  آنها  اگر  حتی  ،کردن  زندگی  کمی  آنها  که

 .گذرد می  زدن چشمک  يک  مثل

 

  درس  هيچکس  اما دهد، می نشان انسانها برای  درس يک  عنوان به را  اين روز  هر هللا بنابراين،

  هللا   که همانطور  بلکه  خواهيم  می ما ها  که  همانطور   نه  راه رست منحرف نکند. از  را ما  هللا.  ياد نمی گيرد

درست   مسير از را ما خداوندانشاءهللا . باشيم و در راه که او می خواهد او  راه  در ماانشاءهللا  .خواهد می

 . کند هدايت را انسانها او  منحرف نکند، و 

 

 .و من هللا التوفيق

 . الفاتحه

 

 

 رب انیحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۹اآلخرربيع ۱۰


