
 
 
 
 
 
 
 

 هستند محروم شفاعت از که کسانی

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 واآلخرين،الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين 

 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

 

 

 نشان داد )آموخت(. عليه سالم آدم به هللا عز و جل. بگيرد ياد کسی از نياز دارد قطعافرزندان آمد 

 

 ُكلََّها َوَعلََّم آدََم األَْسَماءَ 
 

 آدم مان پدرم به را چيز ھمه او (.۳۱:البقره سوره" )آموخت آدم به ھمگى را اسماء علم سپس"

زندگی کردند  بعدا که کسانی به را آنها سپس. داد آموزش فرزندانش به او نوبه به و ،داد آموزش( ع)

آموزش  )به آنها( قيامت روز تا که کسی به دارند نياز فرزندان آدم. دادن ادامه اينطوری و دادند آموزش

 دھد.

 

فرض فرض است. " مسلمان ھر بر( دانش، علم، يادگيری) آموزشدانش فرض )الزم( است. 

يعنی که اگر کسی اين را ياد بگيرد، برای ديگران،  فرض كفاية" است. معنی فرض عين" است، "كفاية

 بايد (ما) .بگيريد ياد بايد خودتان شمايعنی که  عينمعنی  حال، اينبا يگر الزم )مجبور، اجباری( نيست. د

 (شما). ھستيم هللا فرمان  اطاعت و )علم( دانش يادگيریبه طور مداوم با اين نيت باشيم زيرا )ما( در حال  

خوبی  (شما) نهايت در و، دنکشي زحمت (چيز ھيچ برای) بی دليل تا ياد بگيريد درس خوب افراد از بايد

  )در حال باختند( نباشيد.  ضرردر  وبلکه بدی را به دست می آوريد  به دست نمی آوريد،

 

 خوب را اين که کسانی از بايد (ما). است تر مهم دينی علوم. دندار وجود فنی علوم و دينی علوم

 می ادي که دارند گويند می آنها که اند، آمده بيرون تازگی که ھستند افرادی زيرا. بگيريم ياد شناسند می

 سانی کهک سپس و شوند می ناميده جاھل که ھستند کسانی. شوند می تر نادان آنها. گيرند نمی ياد اما گيرند

 ھلجا کامال شوند، می تر جاھل و کرده تحصيل که کسانی است؟ جاھل کامال کسی چه. ھستند جاھل کامال

 جاھل کامال ،اين  - دنگذار نمی احترام پيامبر بهھستند و  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر از دور که کسی. ھستند

 آنها يراز. برسند پايان به افرادی چنين تا کند ھدايت نيز را آنها تا در اين دوره وجود دارند. هللا چند. است

  .نيست ضرر جز چيزی .ندارد فديه ھيچ .زنند میپارو  بيهوده

 

 اھ کار ميليون و اند کرده پيروی (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر از دانشمند ميليونها که شکر را خدا

  دستوراتاز  که ،دھد می نشان را (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر سنت که اند کرده انجام را کارھا ھمه آنها. دارند



 

 

 

 

 

 

 

 و. اند رسيده اکنون تا آنها. دنکن می روشن و توضيح را آنها ،( ھاهوظيفبا الزم ) ھمراه و می گيرند شا

 هک گويند می و اند آمده بيرون ندارند، دوست را آنها که جاھل کامال (افراد) گفتيم، که ھمانطور اکنون،

 اریک که نيست شما برای داستان کتاب يک اين - کار جديد انجام دادند .دھند انجام جديد کاری خواھند می

 .دھيدب انجام جديد

 

 در. شندبا( هللا از ترستقوا، ) صادقانه عبادت با بايد دھند، انجام را کار اين توانند می که کسانی

 وجهت با که دھند، نمی نشان احترام که دارند وجود افرادی. شود پيدا افرادی چنين که است سخت زمان اين

 را شر مسيربه مردم راه رست را نشان نمی دھند، بلکه  و نويسند می را ھا کتاب خود )ذھن( سران به

طراف ا، ابال نسبت شمروی زمان قدم نمی زنند. اينها،  وضو بدون نعالما اين زيرا. دھند می آموزش

 .راه می روند( غسل، نجس، بدون فناپاک، کثي) جنابت

 

 دھيد اجازه. دھند گوش آنها به حتی نبايد آنها. شوند خورده فريب آنها توسط نبايد مردم بنابراين،

. ا کندعط (، خردفهم) ھوشبيايند اگر هللا به آنها شعور و  آنها که است ممکن .کنند صحبت شانخود با آنها

 محروم (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر شفاعت از آنها مجازات. شد خواھند مجازات آنها صورت، اين غير در

 .ستا مجازات بزرگترين اين. کند نمی قبول [هشفاعت کنند ،شفيع انواع]به  را او به ھر حال، آنها. است

 

 خود عمل با کس ھيچ. است موضوع ای خالصه اين. يابد نجات خود اعمال با تواند نمی کس ھيچ

د که نيستن قادر که گويند می و کنند می گريه دائما( حضرت ھا) ھا ءاوليا حتی زيرا. است نيافته نجات

 يامبرحضرت پ شفاعت به نيز پيامبران حتی که گويد می. دارند نياز شفاعت به و ھيچ کاری انجام بدھند

 .کند را عطا شفاعت اين ھا ما ھمه به خداوندانشاءهللا . دارند (ملسو هيلع هللا ىلص) مان

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 رّبانیحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۹اآلخرربيع ۲۶


