
 
 
 
 
 
 
 

 روزانه ایفدرباره وظ 

 

 اسالم علیکم ورحمة هللا برکاته،

 .بسم هللا الرحمن الرحیم. أعوذ با هللا من الشیطان الرجیم

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سید األولین واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخیر في الجمعیة

 

 

وظايف روزانه می پرسند؛ "ما نمی توانیم تمام وظايف درباره  )برادران(بعضی از اخوان 

مجبور  اما اگرروزانه در وقتش انجام بدهیم. میتوانیم تمام اين را بعداً انجام بدهیم؟" آره، می توانید، 

د، سخت تر است و ]و[ تقريبا قادر به انجام آن ها نخواهد یها را در يک زمان انجام ده آن تمام هستید

  د، انجام بدهید.می توانی بنابرين، هر چهقدر بود.

 

آنها چیزهايی هستند که برای نزديک شدن به فرض نیست، واجب نیست، نفل هستند. وظايف  

الزم است تا انقدر انجام می شود. مجازات، هیچ گناهی وجود ندارد، اما  مان( ملسو هيلع هللا ىلص)حضرت پیامبر و  هللا

که بتوانید انجام بدهید. هنگامی که نمی توانیم تمام آن ها را انجام بدهیم، نیت می کنیم آن ها را کامل 

ام می کنند. به جای ما کامل می و آنچه نه توانیم کامل کنیم، مشايخ تمام می کنند، اولیاء میتوانند تمکنیم، 

نگاه کنیم.  عنوان يک جنايتکارکنند و ما را کمک می کنند که تمام شان کنیم. نیاز نیست خودمان را به 

نیت می کنیم که آن ها را انجام بدهیم و می گويیم "تمام را می خواهیم انجام بدهیم." سپس هللا با توجه به 

 را عطا می کند.  فضیلتنیت مان، 

 

انسانی که می تواند انجام دهد بسیار خوب است، بهتر است. هللا عز و جل در يک حديث قدسی 

می گويد، "بنده من از طريق نفل نزديک به من می شود، نزديکتر، نزديکتر می شود." فرض را انجام 

ان را قويتر می دهد، سنت را انجام می دهد، واجب را انجام می دهد، سپس نفل را انجام می دهد. آنها ايم

نزديک شدن. هیچ چیزی ديگر. در حال حاضر )"َعَواِم نَاْس"( )ملسو هيلع هللا ىلص( می کنند ]و[ برای به هللا و به پیامبر 

عموم انسان به سختی نماز روزانه می خوانند. اهل طريقت انسان های هستند که می خواهند نزديک هللا 

 .باشند

   

خدمت به هللا می کنند، برای آمت، خدمات که انجام  می کنند،خدمات  بعضی از انسان ها البته،

، شرف دينشیخ حضرت را بگیرند. مشايخ اين را گفتند،  وظايفمی دهند میتوانند با راحتی جايی 

هستند، وقت  مشغولاين را می گويند. چونکه انسان ها با خدمات  داغستانیعبد هللا شیخ حضرت 

ا اين ها به هللا نزديک می را میگیرد،" می گويند، راحت می شويد. ب وظايف جايگزينینداشتند. "خدمات 

 شويد.

 



 

 

 

 

 

 

 

باشد که هللا ما را از انسان های نزديک به او کند. هر نوع وظايف يا هر شرايطی که ما را به 

هللا نزديک کند، هللا باعث شود اين اتفاق. برای ما بافتند، چونکه زيبايی اين است که همراه هللا، همراه 

. هنگامی که شما با آنها هستید، شما در حال افزايش هستید، ايالت های مان باشیم)ملسو هيلع هللا ىلص( حضرت پیامبر 

اين دنیا بر شما تاثیر نمی گذارند، آنها شما را غرق نمی کنند. برعکس، هنگامی که شما باال هستید، با 

 .اجازه هللا، به شما هیچ ضرری نمیرسد

  

 .و من هللا التوفیق

 الفاتحه

 

 

 رّبانیحضرت شیخ محمد محمت 

 ، درگاه أكبابا، فجر۱۴۴۰محرم  ۵      


