
 
 
 
 
 
 
 

 کی است؟ ناظمحضرت شیخ محمد  

 

 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

 

 

 محمد شيخ درگاه در ما حاضر حال در ،عزيز ۲۰۰۰ تلويزيونی تماشاگران: "۲۰۰۰ تلويزيون

 راه شيخ ۴۱ و موالنا شيخ خليفهبا  ما. هستيم موالنا شيخ مقام در ما. هستيم قبرس ،لفکا در الحقاني ناظم

 .هستيم[ ربّانی-آر] الحقاني، شيخ محمت عادل نقشبندی

 

مريد های از سراسر دنيا  .بود موالنا شيخ (عرس شب يا عروس شب) درگذشت سالگرد ديروز

بشنويم از شيخ ]محمت[ افندی،  ناظمموالنا شيخ  مورد در خواهيم میاينجا را دارند سيل می کنند، و ما 

 نزديک که سیک از بتوانند ما بينندگان تا دهم می افندی شيخ به را ميکروفون مناگر اين را مناسب ميبينيد. 

 ".، بداننداست ناظم موالنا شيخ به

 

، أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،: "محمت شيخ حضرت

 ."سولنا محمد سيد األولين واآلخرينالصالة والسالم على ر، ﷽    

 

پيامبر مان  اخالقاو با است.  مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر جانشين ناظم، موالنا شيخ افندی، شيخ

. ودب راه اين در خود زندگی طول در او. (هلالج لجهللا جل جالله ) برای بلکه دنيا اين برای نه کرد، زندگی (ملسو هيلع هللا ىلص)

 او" هک بگوييم ما است اشتباه حاال،. شود گفته ادب به توجه با الزم است که دارد وجود کلمه چند اينجا در

 خوبی مسير در که افرادی مورد در" کند می زندگی را خود زندگی او. ""کرد می زندگی را خود زندگی

 را مسير همان باشد، داشته حيات صد او اگر. داد قرار هللا مسير در را خود زندگی او. نديمی گو ندنيست

 . راه ادامه می دهد و شيوه همان به را آن او به خوست هللا، .داد خواهد ادامه

 

 اهر همان اش خانه بينيد، می که همانطور. نکرد دنيوی تسلط يا لوکيشن به توجهی وقت هيچ او

 هيچکس. بود قبرس مراقبتبا کمترين  منطقهلفکا  زمان، آن در. کرد مکان نقل اينجا پيش سال ۳۵ او. است

 ال،ح اين با. داد ترجيح را آن موالنا شيخ که است دليل همين به. بود دور خيلینمی آمد چونکه  راه اينبه 

. به دست می آورد آخرت در جنّت و دنيا اين در جّنت او يعنی کند، زندگی زيبا چيزهایکرد که او  هللا

 او. دهد می نشانرا  درست مسير ، را زيبايی مسير او. دهد می نشان به هر کس را راه اين موالنا شيخ

 و ،قدر و قضا مسئله اين. راه ها را پيروی کنيم اين ها عطا کند که ما همه هللا به که باشد .است نمونه

 ".کنيم نامگذاری ديگری چيزی هيچ به را آن نميتوانيم ما. است قسمت



 

 

 

 

 

 

 

 های گوشه تمام از اينجا در شما مريد های .راضی باشد من سلطان شما با هللا: "۲۰۰۰ تلويزيون

 چگونه. اند آمده موالنا شيخ برای آنها. آيند می موالنا شيخ ديدن به آنها. دارند اينجا جمع می شوند دنيا

 نجاما موالنا شيخ آنچه های نتايج از بعضی همچنين ،ها اين شد؟ انسان ها از بسياری قلب وارد موالنا شيخ

 دگانبينن اينکه برای. اين خدمت را انجام می دهيد حاضر حال در نيز شما الحمد هلل حال، اين با. داد، هستند

 یم گسترش دنيا در سلسله اين موالنا شيخ از خدمتی نوع چه من، سلطان کنند، درک را موضوع اين ما

 " دهد؟

 

 ذاريدبگ. ها راضی باشد شما همه با هللا راضی باشد. شما با هللا. اّلٰلَ  أَْستَْغِفر   : "مهمه شيخ حضرت

 ينا هستند، مسلمان گويند می که انسان های که خواهيم می هللا از همچنين ما". کند هدايت هللا: "بگوييم

ت دق آنها دهيد اجازه. کنند می خطا ناخودآگاه طور به انسان ها از بعضی چونکه. بشناسند را مقدس انسان

 آنهاکنند.  شوخی ندتوان نمی هللا دوستانبا  شوخی کنند. در موردش نميتوانند چيزها بعضی چونکه با کنند

 وسوسه های مثل اينها بعضی. کنند می محافظت آنها از که هستند هللا دوستان چونکه نيستند، ما دست در

 هب نيازیوقت ها به انسان ها ميرسند. هر کس وسوسه دارد، اما آن وسوسه نبايد از زبان بيرون بيايد. 

 و نهاآ بين اين." است اينگونه نه ،اينطوری است اين نه،: "نيست انسان ها ميان در کردن صحبت خيلی

 ".گويد می کسی را که چهآن کنند باور نبايد آنها گفتيم، که همانطور. هستند هللا عزيز بندگان آنها. است هللا

 

  ."ممنون خيلی. راضی باشد من سلطان شما با هللا: "۲۰۰۰ تلويزيون


