
 
 
 
 
 
 
 

 کافی است به عاقلیک کلمه  

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 .﷽    أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. 

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 الَِّذيَن يَْستَِمعُوَن اْلقَْوَل فَيَتَّبِعُوَن أَْحَسنَهُ 

 "؛دكنن مى پيروى آنھا نيكوترين از و شنوند مى را سخنان كه كسانى ھمان" :گويد می آيه اين در

 .(۱۸: الزمر سوره)

 

 :فرمايد می نيز (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر

 اللھم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه

 كه دھستن كسانى آنان; كنند مى پيروى آنھا نيكوترين از و شنوند مى را سخنان كه كسانى ھمان"

 رينزيبات ،کنيم گوش آنھا ما تا کرد ستايش آنھا ازهللا عز و جل خردمندانند."  آنھا و كرده، ھدايتشان خدا

 قرآن ،هللا ابکت خواندن، برای کتاب ترين زيبا کلمه، ترين زيبا. کنيم پيروی را آنھا و کنيم پيدا را چيزھا

 ميلياردبلکه  ،ميليونھانه . است کتاب ترين سودمند و ترين حقيقی زيباترين، اين. است( نشاالعظيم ) کريم

 ددانن می را اين ،کنند می درک که کسانیوای شد.  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبرھا خرد و سود برای بشر به 

 سيرتف: شان انجام می دھندخود سر به توجه با را آن تفسير فھمند نمی که کسانی. دانند می را آن ارزش و

 می دھند. توضيحشان خود ھای)ھوس(  خواسته به توجه باآن را  و ،شان را می دھند نظر ،می کنند

 

 انم حضرت پيامبر( و هلالج لجکه هللا جل جالله ) آنچه با بايد و است ينبھتر! ندارد وجود چيزی چنين

 يندگو می بينيد، می را حقيقت شما اگر کند نمی کار اين. باشد( ھماھنگسب، امتن) ھمساز فرمايد، (ملسو هيلع هللا ىلص)

 سيرم صحيح کريم قرآن. انجام می دھند احمق مردم است که کار اين. گويند می را  شفمخال و نيست چنين

 کلماتداده است.   توضيحبه ما ھا  زيبايشآن را با کلمه ھای  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر و دھد می نشان را

 (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر دھان از که است کلمات معنی به حديث. است حديث (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر

 دھاص. فھميد نخواھيم، ھيچی را نبود (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر و احاديث اين ربخاط اگر. است آمدهبيرون 

  .است ظھور حال در مسير ھزار

 

 حال، ناي با. است مسير زيباترين( است، اسالم، ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبرمسير، راه  اين بنابراين،

  با و است خوب چيزی چه فھميد نمی ااحمق. ھستند زيادی مقدار ا نيزاحمق و خيلی ھا ھستند آن دشمنان



 

 

 

 

 

 

 

 فھمد، یم که کسی برای پشه": گويند می زيبا سخن يک ھا ترک. می کنند تفسير خودشان سران به توجه

 يزچ يک و موسيقی است رسد می نظر به اما ؟کند اسروصد پشه چقدر ميتواند يک  پس ".است موسيقی

 فھمد، نمی که کسی برای ای جرقه و درام لوله(. "است کافی عاقل به کلمه يک) کند می درک را خوب

 می ردردسد به فر مته لولهتمبک و کافی نيست برای کسی که نمی فھمد."  مته لولهتمبک و ." نيست کافی

 .اند شده تبديل آخر زمان مردم به اين. بشنود را آن تواند نمی حتی اما ،زنگ می زنند ھا گوش و رساند

 نمی آن از پس داد، نشان خورشيد يک مثل را آن( ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبرهللا رست را نشان می دھد و 

 انمتو می چگونه ،(خدا خاطر بهو چه چيزی نه. يا ھو ) ،"شنيدمن را آن من نه،": بگويد و برود پيش تواند

 .نکرديد درک را اين اگر باشيد کور بايد و باشيد کر بايد شما ؟نشنويد آن مورد در

 

 يست،ن اين. است خودشان با گسل ھستند آنھا دنبال به که کسانی برای. کردند گيج را مردم ھم آنھا

 اگر حتی. است کافی ھستند، هللا راه دنبال به که کسانی برای صدا کوچکترين حتی اما "!بشنو! شنيدن"

 نخواھد کمک آخرت در اين. نه چيزی چه و" شنيدمن را آن من: "گويند می بشنويد، بلند صدای با را آن

 از ماش. کرديد دنبال را ديگر مسيرھای شما جلو رفتيد و و داديم نشان شما به را درستی مسير ما: "کرد

 "!بريد می رنج خود مجازات

 

عطا  ھوش و خرد مسلمانان ، بهھستند مسلمان که کسانی به خداوند .دارد نگه امن را ما خداوند

، منحرف شدن ای احمقانه چيزھایمنظور مان با . ندھند انجام را ای احمقانه چيزھای چنين آنھا پس ،کند

 قدم صادق در راه درست کند. است مسير درست است. انشاءهللا، خداوند ھمه ما را 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 رّبانیحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۹ اآلخرجمادی  ۲۱


