
 
 
 
 
 
 
 

 رودباعث است یک دین از بین  (خواجه) امام صالحیت ینیم 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 سيد األولين واآلخرين،الصالة والسالم على رسولنا محمد 

 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

 

 

 چيزی اگر. دانيد می کهمی گويد، "جواب بده به چيزهايی  حديث در (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر

 آن مورد در و بگيريد را آن توانيد می دارد، وجود جواب يک اگر. کنيد نگاه آن به دانيد، نمی که است

. مان بگويد (صحابه) کرام اصحاب به عادت داشت او "بپرسيد، من از دانيد، نمی اگر نه، اگر. بگوييد

 جتهدمها  صحابهبزرگ. اين  صحابهيک  .بود فرستاده فرماندار عنوان به يمن به را جبل بن معاذزيرا او 

رخی ب آنهامی گفت. حتی  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبرو خيلی خوب می دانند آنچه که  ميفهميدندهستند. آنها 

 .بپرسند که گويد می آنها به( ملسو هيلع هللا ىلص) او و دانند نمی چيز ها را از

 

می  دخالت دانند نمی و دانند می آنها که مورد چيزهايی در اوقات گاهی دوره و روز اين افراد

لند ب آنها. دهند می صحبت مردم به خودشان اساس بر را آنها بلکه دهند، می پاسخ سواالت به فقط نه. کنند

 بدون دارند،دوست  را اين مردم که دليل اين به فقط. کنند می سردرگم را مردم ذهن و کنند می پرواز

 که نندک می فکر شنوند، می را آن آنها از بعضی که هنگامی. شنيدند شايعهمی گويند آنچه  مردم به تفکر

 رارف و نيست رست اين که دانند می آنها اکثر. ميشنوند آن مورد در که هستند خوشحال و هستند واقعی

 ميافتد کسانی بر گناه بار. ندنک فراری آيند، هللا م راه به خطری که مردم ( باعث هستيد کهشما). دنکن می

 .کنند می صحبت چنين که

 

 سال سی در طول بايد (شما) ."ايم شنيده )ق( عربی ابن الدين محی از اين را ما: "ويندگ می آنها

 نه ؟ميکنيد شدرک يعنی که ميکنيد، باز را کتاب (شما) که دليل اين به فقط. کنيد درک را او تا کنيد مطالعه

 (شما) و انيد،بم باقی شيخ يک کنار در بايد (شما) مطمئنا، .کنيد درک را اين نميتوانيد (شما). نيست اينطور

 .نيدک درک کتاب يک از تا باشيد واقعی دانشمند يک کنار در بايد (شما). باشيد عالم يک کنار در بايد

 اين شما نيت. است (هلالج لجهللا جل جالله ) آنها هدف. است سخت بسيارها  افراد چنين های کتاب امخصوص

يتش ن. نيست مفيد مردم برای که است دليل همين به. نامد می هللا چی به شخصيک  کنيد اشاره که است

 برای هللا است. هادقانصو  خالص

 

 یخيل (شما)" .گفت اين را شيخموالنا " گويند، می ها بعضیهمين طوری است. موالنا شيخ )ق( 

 ار چيزهايی تا داريد زيادی زمان به نياز (شما) .فهميد می شما آنچه به کنيد نگاهی. کنيد نمی درک را او

  مین که را آنچه و دهيد توضيح ميفهمند مردم که را چيزهايی. نيست نياز اين. کنيد درک فهميد نمی که



 

 

 

 

 

 

 

 است چيزهايی، اگر بپرسيد بزرگ می گويد، " صحابهبه  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر. نکنيد دخالت فهمند،

  ".فهميد نمی که

 

 حيتصال ینيم: "می گويد المثل ضرب اين گفتند؟ چه ما اجداد. باشيم مراقب بايد (ما) بنابراين

باعث است يک دين از بين  (خواجه)امام  صالحيت ینيم؛ روداز بين  زندگی باعث است يک متخصص

مهم است که به . باشيم خردمند و باشيم مراقب بايد (ما). هستند زيبا و بزرگ های حرف ها اين" .رود

نشاءهللا ا نيست که به آنها بدهيم آنچه را که نياز ندارند. نيازی بنابراين. دارند نياز آنها که آنچهمردم بدهيم 

 را (( و فهم )درک، شعورآگاهی، عرفان، عقل، دانش، علم، معرفت) خردهمه )تمام(  ها مابه  خداوند

 عطا کند.

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 رّبانیحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۹اآلخرربيع ۲۴


