
 
 
 
 
 
 
 

 تصوف راه 

 

 ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 .الرحيمبسم هللا الرحمن  .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

 ر.محمد ناظم الحقاني، دستو شيخشيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، 

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

راه تصوف، انسان را از اين دنيا، از  نا . هيچ چيز مثل راه تصوف نيست، برای تربيت نفس او

راه انسان های است که به ، تصوف. بنابرین خالصی اين دنيا تميز  می کند، راه تزکيه نفس می نامند

 مان است.  (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبرکمال در دين رسيده اند، راه 

 

دوست دارند  انسانهابشنوند،  حرف های زيبامی خواهند  انسانهااوقات  بعضی .آسان نيست

 ،اگر يک کلمه بد می شنوندانسانها  شده خيلی ممنون هستند. تمجيد یها انسان .شان کنند تمجيدخيلی 

 ينا .می کنندشکايت  ..."وه مثل اين بود، من مثل اين بودمامی کنند؛ " دعواجواب می دهند،  بالفاصله

 نفس شانبيش از حد برای  الزم استباشند،  عين هم الزم استآنها هر دو . در تصوف وجود ندارد

 فرمود: مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر می شويد. تمجيدنشويد هنگامی که خوشحال چگونه؟ . باشدنسنگين 

کسی  آن را بر روی صورتخاک از زمين بگير،  دست کفمی کند يک  تمجيدهنگامی کسای شما را 

يد با کسی که ناراحت نشونميکند.  تمجيداينطوری دوباره شما را کرد پرتاب کنيد،  تمجيدکه شما را 

  .استتصوف اين راه نفس تان است.  تربيتچيزی بد از شما می گويد. اين برای 

 

او را فکر کردن مرده بود، انقدر  اوقات بعضیکه  کردن اذيتبا حضرت بايزيت بستمی انقدر 

ميدانستند چقدر  هانآ و می گفت: "اگرمی کرد  خواهشاستغفار يعنی. از سوی ديگر، او برای آنها توبه 

الزم  تصوفاين برای انسان های عادی خوب است اما برای اهل کشت بودن." ، مرا دارد وابثاين کار 

است عين هم باشد، الزم است برای شان فرق نداشته باشد. هللا نفس مان را تربيت کند، فقد خودمان حالت 

  انشاهللا خداوند ما را ننگين نکند. مان را ميشناسيم. 

 

 و من هللا التوفيق.

 .الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت رّبانی

 ، درگاه أكبابا، فجر۱۴۴۰ االولدیجما ۱۵


