
 
 
 
 
 
 
 

 خیانت بزرگترین

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

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

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 بزرگترين. برسانيد آسيب دارد اعتماد شما به که فرادی يک به دشمن با شما که است خيانت

 شيطان با شما اگر هستيد خائن يک شما که دليل اين به است،( جالله جل) هللا برابر در خيانت خيانت

 در خائنانه بود خواهد شما که تر مهم و باشيد توانيد می( ص) پيامبر حضرت عليه خائنانه شما. هستيد

 .خود برابر

 

 کردن اطاعت به نياز شما. ندارد خوبی هيچ که ويژگی اين از ماندن دور بايد شما! باش مراقب

 خواست ها ما به او کرد جلق را ها ما روح ّجل و ّعز هللا وقتی که چرا. داريد( جالله جل) هللا دستورات

 اين توانيد می شما. گفتيم همه ،("قرارداد) خوب بسيار" "نيستم؟ شما هللا من آيا" "بَِربِّك ْم؟ أَلَْست  " روز در

 مردم از بسياری آن از پس. دهيم می انجام را ها عبادات تمام که داديم وعده يک ها ما. بدهيد انجام را کار

 دشمن با يکی آنها وعده، آن از اند شده تبديل آنها. اند آمده دنيا به آنها که زمانی کردند تغيير را خود ذهن

 .اند شده خائن آنها و اند، شده

 

 و بزرگترين اين. است خيانت نام به را آن. ندهيد اجنام خيانت به گويد می ّجل و ّعز هللا بنابراين،

 آن از دور به بايد ما. شد خواهد انجام بايد نه را آن. است شيطان با که کسی خائن. است جرم نبدتر اي

 هيچ. است ترين بيشرمی است، نتر اي فطرت پست خائن صفت. بماند باقی دور بد صفت اين از مانند،

 .داشتن وجود تواند نمی تر پايين چيزی

 

 ترين شنيع خواهد، می ترين پايين به خود نفس که زيرا دارد، نگه امن خود نفس شر از را ما هللا

 .دارد نگه امن را ما هللا. است شيطان با نفس. جای

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ األولى جمادى ۲۱


