
 
 
 
 
 
 
 

 کسانی که متبحر هستند 

 

 ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 .الرحيم الرحمن هللا بسم .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 سک هر که است چيزی اينبده."  سزاررا به  سزارحق  و عيسا )ع( گفت، "حق هللا را به هللا بده

 می ما دارد؛ وجود دموکراسی. "دانند می را آنها همه که گويند می هر کس امروز. دهد انجام تواند می

 هب توجه با هللا .دارد الزم خود صالحيت به ای حرفه هر! توانيد نمی شما ".دهيم انجام را چيز هر توانيم

 خراب را ديگری چيز است ممکن دهيد، انجام را چيز يک کنيد می سعی که حالی درخلق کرده است.  آن

 .ندنيست آسانها  اين. کنيد

 

 اين از الزم است آنها ،دارند آنها های مهارت چه کنند، می تحرک آن سمت به انسان ها چه هر

 ار کار آن آنها. نکردند خوب را کار اين آنها، "کند می صرفتفکر  در را يک عمر .کنند مراقبت منطقه

 پايان به او زندگی و "...داده بودم انجام صورت اين به را کار اين من ،بودم آنها من اگر. نکردند خوب

 .خود اندوه و غم در، ندادن انجام و هيچ کاری رسد می

 

. داد خواهند انجام دهند می انجام که را کاری ديگران؛ دهيد می انجام قادر هستيد کاری چه شما

 می دخالت چيز هر در انسان ها گفتيم که همانطور صورت، اين غير در .کند می را کار همين نيز او

 هک ديگری یکار هيچ. است خراب چيز همه سپس ..."جلو برود آن طوریاين الزم بود اينطوری يا . کنند

 هستند.  ناراحتنمی کند. همه بی آرامش و  دخوشاين، هيچ کسی را ديگر شود نمی انجام

 

 .است مشغول با آن که دارد چيزی کس هر است. دنيوی امور" سزار " کلمه)ع( با  عيسیمنظور 

به اين  کس هيچ اما است، مجبوری اين. آن است بدهد سزاواربه هر کس آنچه را که کس الزم است هر 

 نمی هک هستند چيزهايی واقعا   که هستند فايده بی چيزهای دنبال به انسان ها[ عوض در و] ،نمی کند توجه

 راآن دهد، انجام را چيزی شما از يکی که هنگامی: "ميفرمايد مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر. دهندب انجام توانند

 که چهآن روی الزم استدر يک چيز داشتند.  تسلط يعنی "،إتقانبا کلمه " ."دهيد انجام مناسب مراقبت با

 ار کار اين چگونه دانم می من: "کردن بيان راه زيباترين در را آن و باشد داشته تمرکز شود می انجام

 اين با حاضر، حال در .بود خواهد" رز گل تخت" دنيا يک دهند، انجام را کار اين همه اگر." دهم انجام

 اين اگر. کنند می حرکت ديگر مکان به مکان يک از[ حتی] دهند، نمی انجام درست را کارها آنها حال،

برکت  و نعمت های. دهيدب انجام خود کشور در را آن نيز توانيد می دهيد، می انجام حاضر حال در را کار

 با رزق و روزی او راضی باشيم. هللا باشيم،  با که است اين مهم. هستندها  جا همه های هللا در



 

 

 

 

 

 

 

 يچه اگر .است پايان بی گنجهللا همه ما را در ميان کسانی که راضی هستند قرار بدهد. رضايت 

  .می کنيد شخواه بيشتر شما ،باشد شما دنيا مال اگر حتی باشد، نداشته وجود رضايت

 

 اين غير در ،ه قبول کنيمبند عنوان به را خودمان ما دهيد هاجازما را بنده خودش کند.  هللا همه

 .بود خواهد سخت ما برای صورت

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 رّبانیحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۴۰رفص ۹


