
 
 
 
 
 
 
 

 خودش را بشناسد خصوصیتهر کس باید  

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 .﷽    أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. 

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

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

 

 َما الَ يَْعنِيهِ  ِمْن ُحْسِن إْسالَِم اْلَمْرِء تَْرُكهُ 

 

که فرد در کار های که  است لطيف مسلمانيک  خصوصيت": ميفرمايد( ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر

. نکنيد دخالت آن در شود، نمی مربوط شما به و دارد وجود کار اگردخالت نکند."  نيستند مربوطبهش 

 حضرتفرمان و نصيحت  اين. دهيد می انجام خوبی به را خود کار و هستيد خود کار و کسب مراقب شما

کار های ديگران دخالت می کنيد،  در که زمانیاست. زيرا  نبرای مردم  و برای مسلمانا (ملسو هيلع هللا ىلص) مان پيامبر

 اهشک شما ايمانداريد در آنچه که نمی دانيد دخالت می کنيد، و نه به نفع خودت، نه به نفع ديگران است. 

 .يابد می

 فَاْسأَْل بِِه َخبِيًرا

هللا می گويد. "از داننده )آن کس  (۵۹:الفرقان سوره)و بخواه که از همه چيز اگاه است!" "و از ا

ف تعري شما به او دهيد اجازه و داند می که دارد وجود کسی اگر ببينيدکه می داند( بپرس" او می گويد. 

 فايده یب چيزهای دنبال به و برويد پيش اگر نه، اگر. گيريد می ياد نياز داريد، او از که را چيزی شما. کند

 رمودهف( ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبراز آنچه  بايد شمابه منويات فرد آسيب ميرسانيد.  اوقات گاهی کنيد، نگاه

است، پيروی کنيد، براينکه مسلمان شويد. اکنون آخر زمان است و مردم دارند چيزهای بی  اسالم است

  ".ندارد مربوط آنها به که دارند عالقه چيزهايی به آنهافايده نگاه می کنند. 

 

 مسلمانان بادر مورد شان هيچ ايده ندارند، و آنها  که هستند چيزهايی دنبال( روحانيون)خواجه ها 

 تخصوصيهر کس بايد . است کرده ممنوع را اين (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر. کنند می بازی مردم ايمان با و

 آشنايی اين با که افرادی به دانند، مین که آنچه بايد آنها. کند نگاه داند می آنچه به بايدو  خودش را بشناسد

بوط ندارد با توجه به ذهن در مورد چيزهای که بهتان هيچ مر فتوا،يک  ،نکنيد قضاوت. بپرسند دارند،

ايد به ببگيريد، ميتواند يک فتوا بدهد. اگر می خواهيد يک فتوا  خواجهها، نه هر خواجه و . نکنيدخودتان 

 را پيروی می کند هنگامی که به مسجد می رويد و  خواجهمفتی بپرسيد. از او به دست ميآوريد. )شما( 



 

 

 

 

 

 

 

 تواف که بايد است چيزی در مورد اگر حال، اين بابدهد.  خطبهخوانيد. گوش می کنيد اگر او يک نماز می 

 خپاس شما به تواند می او. بپرس مفتی به موضوع اين از": گويد می ه شماب حال هر بهخواجه  شود، داده

  ".بدهد بهتر

 

 می قضاوت، آنها دارند نيز نيز فتوا می دهند آنها هستند، جاهل امروز مردم زيرا حال، اين با

حضرت  دستور به آنها زمان آن گفتيم، که همانطور اما. انجام می دهند راحت بسيار را کار اين و کنند،

هر  هللا به. دهيم انجام را دانيم می که را چيزهايی دهيد اجازه انشاءهللا .کنند می نافرمانی (ملسو هيلع هللا ىلص) مان پيامبر

 ندهيم اجازه خودش را بشناسد. انشاءهللا های خصوصيتداد. هر کس بايد  جداگانههای  خصوصيت کس

فرمان  توسط را نصيحت ها عطا کند که اين ما همه به خداوند انشاءهللا .بريم فراتر نما حد از (ما) که

 انجام بدهيم.  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 رّبانیحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۹اآلخر جمادی ۱۶


