
 
 
 
 
 
 
 

 قدیم های مردم ظرافت 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 .﷽    أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. 

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 معنويت و است تر قوی آنها معنويت. دهدزيارت به اولياء )حضرت ها( برکت به انسان ها می 

 يک گرا گويد می( ق) شيخ موالنا که است دليل همين به. اينکه آنها را ترک کنيم از بعد ماند می باقی آنها

)مقام اولياء( برود برای بازديد و همت  همشکالتی دارد بايد به هفت ها زيارتگا يا و است ناراحت انسان

شان  ايمان و يابند می آرامش( شان مردم معنوی حمايتبا همت ). داشت خواهد حضور (معنوی حمايت)

  .شود می تقويت

 

 آنها ايمان و بودند تر راحت قديم انسان های .است سخت چيز هر. است تر سخت آخر زمان در

 را هر کسحرمت  مردم. داشت وجود قديم های زمان در همه برای احترام دليل همين به. بود تر قوی

انسان  تعداد. داشت وجودحرمت برای خواجه، شيخ ها، و اولياء  خيلی اين، از غير به .رعايت می کردند

 است، )عالم( دانشمند يک او که گويد می آدم حاضر حال درانقدر نبود.  بزنند هم به را سرشانهای که 

. نندک می سرزنش را مردم سر و گويند نمی نيز نادان انسان های حتی که گويد میچيزهای  است، استاد او

 را هاآن ايمان آنها، ايمان کردند تقويت جای به" نه؟ يا حق با من است آيا" بگويند بايد چه دانند نمی مردم

 .کند می تر تضعيف

 

 انبرادر همچنين قبول کند. را اين هللا. رفتيم( ق) الدين شرف شيخ حضرت زيارت روزدي (ما)

 خوب چيز کي اين. بگوييم تسليت آنها به تا رفتيم آنها به ما و داشتند جنازه تشييع مراسم که بودند( اخوان)

 آرزویهستند، تسليت دادند و  خوشحالزمانی که آنها  آن بيشتر از. کند اصالح را افراد که است مهم و

 های پاداش ومينويسد  خوب اعمالهللا  و است خوب آنها برای هستند، نغمگي که زمانی آنها برای  صبر

 سلطان امير حضرت برسا، سلطانحضرت . رفتيم بورسا در iحضرت ها ارتيز سپس. دهد می را آن

  .است آخرت در سلطان ميان در سلطان يک همچنين او ،ماشاءهللا. کرديم زيارت( ق)

 

 :به دست آورديم خرد )حکمت( ما بار اين اما رفتيم،( جامی ولو) بزرگ مسجد به بار چندين (ما) 

 در گفتيم، که همانطور. داد توضيح را آنها جزئيات و خرد ،را زيبا های نوشته اين ما به حضرت يک

 برای هم و زيبايی برای هم. دادند می انجام مردم نفع به و( حکمتيک ) دليل به را چيز همه مردم گذشته

 ديمق افراد های سليقه. دادند توضيح آنجا وقت بسيار در ما برای را آن آنها باشد، راضی هللا با آنها. سود

  .بودند ظرافت باشان  فکر آنها. بود ديگری چيز



 

 

 

 

 

 

 

  بی تربيت بسيار دوره و روز اين مردم فکر است، (قغير دقي) زبر سيمان که همانطور درست

 بی جمعيتبه آنها  اما دارد، وجود مردم زيادی تعداد. ندارد وجود ظرافت مثل چيزی. است( بی ادب)

حضرت هنگامی که در راه  شود می آموخته ظرافت اين. دهيم آموزش اين را بايد (ما). می نامند فايده

ت و و اين طريقو در راه او هستند.  ميروند پشت اوهستيم، و پيروی می کنيم کسانی که  مان (ملسو هيلع هللا ىلص) پيامبر

 می آموزش را زيبايی و ظرافت که هستند انسان های آنها. هستند متفکر انسان های اولياءاولياء هستند. 

 يبایز ظرافت و زيبا ای انديشه چنين نيزبه اين انسان ها  خداوندانشاءهللا  .باشد راضی آنها با هللا. دهند

  .عطا کند

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 رّبانیحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۹رجب  ۱


