
 
 
 
 
 
 
 

 ندازیه ناخودت را در چ هدانست

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

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

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

تبديل به  کوچک گناهان د.نبزرگ می گذار گناهان جای بيشتر توجه به گناهان کوچک بهآنها 

 بزرگ گناهان به مرتکب داراف اين از د، پسونشب مرتکب به طور مرتبعادت می شوند هنگامی که  يک

 آماده او .می کنند مردم شر و انسان ها است ه کردنوسوسدر حال  دائم طور به شيطان د.نمی شو شروع

 (ندانسته يا دانستهمردم گناهکار کردن ) برای شدن، در تالش خسته بدون ،یتنبل بدون دقيقه هر در است

 بد هستند. ميرسد خوب هستند، در واقع رظنکه به  یچونکه چيزهاي دباشي مراقب گناهان بشوند. مرتکبکه 

 

 می مطمئنا شيخ که شيخ ندارند. است کسانیشيخ  د، زيرا شيطانبده نجاتهللا ما را از مردم بد 

"يد هللا مع گويد،  می گزارش ايناست.  مفيد ادامه بدهد و کار انجام بدهد، چگونگی چه گويد به مريد خود

 و پاداش تشويق خوب به عللنسبت  مردم را خوب، چونکه آن جماعت، طريقت، يعنی تجمع" الجماعة

 نيستند که بايد پيروی کنيد. یافراد هاانجام می دهند. آن برعکسگمراه شده اند هنگامی که  آنها .کند می

 

چنين هيچ  ".طاعة لمخلوق في معصية الخالق "البه هيچ کسی نمی گويم که راه ها ترک کند. 

، خالق، دستور داده است گفت انجام بدهيد عز و جل اينطوری نيست که بگويد برعکس او نی که هللا قانون

 همچنينکه هللا خلق کرده است. اگر او شر را دستور می دهد، نياز داريد آنجا را ترک کنيد.  برای هر کسی

 برويد. اشتباه مسير يا و درست مسير در خواهيد می اگر ديدن برای باشد آزمايش يک تواند می

 

آن کار نمی کند اگر در يد. انبگذر را توانيد امتحان است، می اگر پيروی کنيد آنچه که درست

اگر آن  گويد. می هللا چه دانيد شما مسلمان هستيد و می "گفت. او. هستم مرد اين پيرو من"بگويد،  مقابل

 کس مجبور نيست او را پيروی کند. هيچد، برراه اشتباه ب را بهمردم  که کند می است که تالش یمرد سال

رضای هللا انجام  برای را آن بشويد. اگر نياز نداريد گمراه اگر او شما را کمک کرد که به هدايت برسيد،

با  .است بد آن ، پسهخودش انجام داد نفس برای را آن اگر مقابل، رضای هللا انجام داده. در داده، برای

. يمندار شخص آن بر یحق هيچ ،ندرسيد وقتی. يمنابه هللا برسرا ی می کنيم مردم عخواست هللا داريم س

 .رسدبکافی است هنگامی که يک بار او به راه هللا 

 

نامناسب است  ."است دنيا تمام از بهتر خوبی به نفر يک هدايت"گويد،  می ما بههلل عز و جل  

 استفاده  ؤمثل که يک گاو باشد نوشيدن )يعنی س ناششير از يک فرد را به راه راست هدايت کردن و 



 

 

 

 

 

 

 

 به فقطاوقات،  از می دهد. بسياری شآنها به راه هللا ببرين و هللا بهتان پادااين نيست.  سفارش. کردن(

خر تا آ بشوند آن فردسوار دوش  خواهند خاطر که آنها يک فرد را به راه راست هدايت کردن، مردم می

 پيامبر حضرت اين دستور هللا )جل جالله( نيست، اين دستور ازقبول نيست.  قابل چيزی . چنينعمرشان

 نيست، و هرگز دستور طريقت نيست. ما (ص)

 

کسانی که به دونه طريقت هستند نفس خود را پيروی می کنند.  .آموزد می خوب رفتار طريقت

 خودشان، آنها نفس خاطر رضای هللا نمی روند اما به برای چونکه مردم به راهنمايیاوقات،  از بسياری

 .کند محافظت را ما هللا .راهنمايی کردن گمراه می شوند و بيرون ميروند پس از پيدا

 

 ال صا نيست. ای وظيفه هيچ تحت ،ديد چيزی چنين که کس هر م کهگوي می اينجا در بنابراين،

سفارش نه کرده.  هللا چنين. (شخص آن با) ندازنيدانسته خودت را در چاه برويد جهنم،  يد کهمجبور نيست

  "من. سمت به بيا"هللا )جل جالله( می گويد، 

 

 َوهللاُ يَْدُعو إِلَى دَاِر السَّالَمِ 
 

می دا ص  بهشت ( بههللا )جل جالله .[و هللا می خواند به سوی خانه آرامش]. (۲۵: يونس سوره) 

  نمی کند. انشاءهللا هللا همه مردم را در بهشت بگذارد. داص. او به جهنم کند

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 عادلحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ لشّوا ۲۶


