
 
 
 
 
 
 
 

 گناهان پوشش 

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

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

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 نشان و کند می( ص) پيامبر حضرت از پيروی هم شيخ. دارد شيخ از پيروی به نياز ما طريقت

 واقعی راه است، راه يک طريقت: کردن نظر تجديد است خوب. دهد می نشان او که راه مردم به دهد می

 .است( ص) پيامبر حضرت

 

 هم است، فرض هم واقعی راه از پيروی. است يکی واقعی  راه اما دارد، وجود بسياری های راه

 خوب راه درخشان، جاده يک و برکت، است، امن آن زيرا است، سعادت واقعی راه از پيروی. است نجات

 خوب از بد افراد. است  شده گرفته خوب برای که راه از رسد نمی آسيبی هيچ. دهند می انجام دارند را

 .هستند بد راه در رفتن حال در و اند داده دست از ها راه که هستند کسانی بد مردم. نميايد ها

 

 آن کنار در و کشيد خط يک او. کشيد مثال عنوان به شن در جاده يک ما( ص) پيامبر حضرت

 از که افرادی. شد خواهند داده نجات بروند جاده اين در که افرادی" گفت، او. کشيد ديگر خط تا چند يک

 ."شد خواهد خراب بشوند، خارج جاده اين از که بشوند، منحرف جاده اين

 

 فرد ترين تنی داشت دوست تواند می. باشد دنيا ترين معروف و نثروتمند تري تواند می فرد يک

 هيچ و نيست پا رو او. است رفته خارج جاده از او اگر است ارزش بی اما باشد، دنيا در شياطين برای

 نمی سود او باشد؟ ديگران نفع به او تواند می چگونه پس ندارد، خودش برای سودی هيچ او. ندارد سودی

 .دوستانه و آور زيان های موجود دسته در شده وارد او. رساند می آسيب او اما رساند

 

 فايده بی را چيزی هيچ( جالله جل) هللا. هستند ضروری غير و ارزش بی آور زيان موجودات

 .مردم برای امتحان يک عنوان به است، کرده خلق مشکل عنوان به را آنها او اما است، نکرده خلق

 

 را آنها که کسانی. شد خواهند خراب کنند می پيروی را آنها و کنند می نگاه را آنها که کسانی

بر  هللا به دوباره و کنند، نمی تقليد را او نيست، راست راه او راه که دانند می که کسانی کنند، نمی پيروی

 آخرت در نجات آنها به او آن از بيشتر اما دهد، نجات دنيا در را آنها است ممکن هللا. دارند فرق دميگردن

 هر عوض در صبری، برای بهشت در ها نعمت و ها، کاخ ،قصرها آنها به ّجل و ّعز هللا. است داده وعده

 .دهد می صبر



 

 

 

 

 

 

 

 فکر مردم که راهی چنين در دهد می فريب را مردم دنيا. بدهد فريب را مردم کند می تالش دنيا

 حتّی ميرسد شان زمان که، حالی در .ماند می باقی آنها برای دنيا اين و مرد نخواهند هرگز کنند می

 اگر راه اين در باشيد مراقب. شويد نه دنيا برای فريب. هستند مسن آنها يا و هستند جوان آنها اگر هنگامی

 .کرد خواهند نجات بيشتر را شما او بترسيد، هللا از بيشتر چقدر هر چونکه. هستيد( جالله جل) هللا راه در

 

 در مداوم طور به: بيند می مرا او و است من با هميشه هللا! نکنيد اعتماد راه اين در خودتان به

 انجام شات ممنوعيت کنم می سعی و کنم اطاعت را شدستور ات کنم می سعی گفتند، با باشيد جهاد حالت

 .است دشمن بزرگترين خود نفس چون نفس با کنيد جهاد ."ندهم

 

  ْدَعأ َع ى ُودَ  ّك   َن ُكْسفَ  َال ت   ّ ب ي ْنيَ  َج ْكيَْبنَ 

 
. است دشمن بزرگترين خود، درون در نفس اين را، خود نفس. ما( ص) پيامبر حضرت گفت

 برای تالش حال در که کسانی و هستند خيلی ها شيطان. دهيد نه فرصت هيچ آن به و باش آن با مبارزه

 .هستند خيلی راه از را شما کردن انحراف

 

 نشان  او که راه ادامه در و گويد می شيخ آنچه به کنيد توجه داريد نياز هستند، طريقت در اگر

 هللا. هستند خودمان برای کافی اندازه به خودمان خطاها چون کن، نه نگاه را ديگران خطاهای. دهد می

 خلق معصوم پيامبران تنها .دارد نقص يک خطا، يک کسی هر. کرده نه خلق خطاها بدون را کسی هيچ

 نقص، يک مطمئنا   ديگر افراد آنها، استثنای به. هستند پيامبران گناه و نقص، خطا، بدون افراد تنها. اند شده

 خطاهای که زمانی کنيم، نگاه را خودمان خطاهای دهيد اجازه بنابراين،. دارند تر، بزرگ يا و تر جزئی

 نام .گويد نه همه به و است، مان صورت جلوی در که را خودمان خطاهای بينيم نمی ميبينيم، را ديگران

 .کند می پوشش را تو خطاهای هللا و کن پوشش را ديگران خطاهای. است ستار هللا

 

 کوچک اتفاقی هر که کسی به اند شده تبديل زمان اين مردم که چرا است، مهم نکته يک هم اين

 اين نيست، خوبی چيز اين. برسانند همه گوش به که گرفته وظيفه يک عنوان به آنها افتد، بی بزرگ يا و

 خطا که هنگامی و. شود می تحقير هم او خود کند، می تحقير را مردم که کسی. است شيطان تعليم يک

 خوب صفات يک اين دليل، همين به .رود می بين از خجالت و دهند می انجام هم ديگران شود می پخش

 .است خوب ستار صفت. نيست

 

. بخشد می اند شده مرتکب که شما گناهان و پوشاند می را شما نيز هللا بپوشانيد، اگر. بپوشانيد

 آن هللا نگويند، کسی هيچ به و بدهند انجام مخفی در را آن اگر شوند، می گناه مرتکب مردم که وقتی زيرا

 حساب به قيامت روز در را آن او است، شده ده هپوشيد آن از پس. کردن نه پخش را آن زيرا پوشاند می را

 .روند می اين طوری و بخشد می او آورد، نمی دوباره

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 مجازات آن، از پس" داند، می هللا آنچه کنيم پنهان بندگان از بايد چرا" گويند، می آنها اگر نه، اگر

 که فردی برای است مجازات انقدر و ،اند داده نشان راه آنها چونکه گناه آن مرتکب که کسانی برای است

 .است داده نشان راه او که مردم گناهان اندازه به است، داده نشان را گناه

 

 شيطان اما نيست سخت راه. بدهيم ادامه را راه اين که کند عطا و دارد نگه امن را ما نفس هللا که

 حضرت راه و ،(جالله جل) هللا راه است، زيبا راه يک اين. دهد می نشان سخت عنوان به مردم به را آن

 خيلی هستند، اينجا مردم ترين خوب زيرا کنند پيروی ها را اين که مردم به کند عطا هللا(. ص) پيامبر

 .آيد می فرود جا اين در رحمت بسيار و است برکت

 

نا . است برکت و رحمت آن و هستند، سهولت در آنها شوند، می خوب افراد به تبديل مردم که هنگامی

 هيچ و مانند، می برکت بی مانند، می آرامش بدون مردم. شود می پخش کشور کل به کافر يک مبارکی

 افزايش انشاءهللا که بدهند آموزش خوب اخالق مشايخ و بشود پخش طريقت اين انشاءهللا. ماند نمی عشق

 .بروند جهنم به رو و بشکنند شيطان و کافر که. بيابد

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 حضرة از بعد أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ األولى جمادى ۴


