
 
 
 
 
 
 
 

 دو نوع عالمان وجود دارند 

 

 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

 

 

 پيامبران درجه در آنها از يکی و ،دارند وجود عالمان نوع دو": ميفرمايد (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر

 ناي. دارد قرار پيامبران ايستگاه در، ترک می کندمی کند و نفس خود را   اطاعت خدا به که عالم. است

 :است( ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر حديث

 

 أو كما قال –علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل 

 است؛ عالمان با هم هنوز درجه باالترين "هستند. اسرائيلعالمان آمت من مثل پيامبران بانی "

 .است نبوده( ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبربعد از  پيامبری زيرا

  

 هک هستند کسانی آنها. نيستند خوب که هستند بدی عالمان. "گويد می "عُلَمَاءِ السُّوْءِ" همچنين او

 به را حقيقت آنها. دهند می انجام مايل دارد نفس شان که همان کاری و کنند میتوجه  خودشانبه نفس 

 بيرون اينها خواندند، می صحيح چيزی ها سال برای عالمان تمام حاليکه در. دهند می نشان دروغ عنوان

ودشان خ فقط برای سودبلکه  اجتهاد دليل به نه است؟ اينطور چرا و. دهند می نشان ديگری چيز و آيند می

 اورند.به دست بيپول  بيشتر( بدهند و غذا) خوراکنفس خودشان  به براينکه بتوانند. و نفس شان است.

هر  دکنن می فکر آنها. ندارد اهميتی هيچ برای آنها. کردن گمراه را افراد چگونگی به کنند نمی نگاه آنها

 ود آنها مجازات: "فرمايد می (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر. است بهتر ،بروند آنها دنبال مردم بيشترچه قدر 

  ."است برابر

 

 فرد هر برای ،نهايت بروند در بدی های راه به و کنند گمراه را مردم آنها اگر اين، بر عالوه

ه کتعداد مردم  اندازهبه  شان گناهان، زيرا اندازه شوند می مجازات خيلی بيشتر آنها. شد خواهند مجازات

 دباي هستند،علم  تحصيل حال در که افرادی يا عالمان که است دليل همين بهن است. داد دنخواه دست از

 نفع هب و باشد انبيا با آنها درجه تا دهند انجام هللا خاطر به را اين بايد آنها. کنند مراقبت موضوع اين از

 ایبر سود بيشترين هستند، واقعی راه در که افرادی برای. شان استخود نفع بهدر ابتدا . باشد مردم

 مدت برای ،دارد به دليل پول يا معروف شدندمی گويند که چيزهای وجود ن که افرادی. است خودشان

 .داشت خواهد وجود ضرر و آسيب خيلی( یاسانس) یاصل اما کنند، می سود کوتاهی

 



 

 

 

 

 

 

 

 ها زمان اين در زيرانجات دهد،  (راهريمنی، بد، ش) یشيطانعالمان  از (را ما) هللا که باشد

 که همانطور، می کنند نيست. عالمان (اطاعت) پيروینفس خودشان  که افرادی کمبود. اند يافته افزايش

 محافظت انش شر از را (ما) همه هللا است. ضعيف نفس شان کهدنبال کسانی برويد . دارند نفس نيز گفتيم،

 .کند

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 رّبانیحضرت شيخ محمد محمت 

لُجمادی ۵  فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۹ االَوَّ


