
 
 
 
 
 
 
 

  اکثر مردم در راه اشتباه هستند  

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

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

 

ِ إِن يَتَّبِعُوَن إاِلَّ الظَّنَّ َوإِْن َوإِن تُِطْع أَْكثََر َمن فِي  األَْرِض يُِضلُّوَك َعن َسبِيِل اّلله

 ُهْم إاِلَّ يَْخُرُصونَ 

 

، تو را کنی ييرویباشند  می زمينسر[ ايندر ] کسانی کهو اگر از بيشتر "( ۱۱۶:سوره انعام)

 ".پردازند نمی تخمين و جز به حدس و کنند نمی. آنان جز از گمان ]خود[ پيروى کنند میگمراه  هللااز راه 

 .کنيد، از راه رست گمراه می شويد اطاعتهللا عز و جل می گويد: اگر اکثر مردم اين دنيا را 

 

انجام می  خواهد می شيطان و شان نفس که کاری هر آنها. پيروی کردن را شانخود نفس همه

 توانم می نيز من پس ،می دهند انجام را اين کار مردم" ،نه گويند بنابراين،. است دنيا وضعيت اين. دهند

. مردم از کمی خيلی تعدادرا پيروی کنيد،  دراه آن کمی افرا ."افتد مین اتفاق چيز هيچ و ،بدهم انجام را اين

 ،" هللا عز و جل می گويد.بگيريدمثال  عنوان"انجام بدين آنچه بايد انجام بدهيد و آنها را به 

 

انجام  اکثريتمردم چيزی انجام بدهند، معنا نيست که آنچه  اکثريت که دليل اين به فقط بنابراين،

نفس خودشان  اکثريتراه رست است، راه که هللا عز و جل دستور داده است.  آنچهمی دهند خوب باشد. 

 با پيروی نفس شان هستند و آنها اون راه ها ادامه می دهند. خوشحالرا پيروی می کنند. مردم 

  

ديگر فکر نمی کنند اگر خوب و يا بد است  مردم ،می کنيم صحبتکه از راه رست داريم  اکنون

ی پيروی اشتباهرا پيروی کرديم، مردم  اشتباه راه. "کنندهای خودشان را در آخرت باز  چشمهنگامی که 

 .است فايده بی ديگر زمان اون در وکرديم،" پشيمان می گويند. 

 

 باز خود ناگهانی طور به را آنها سپس و غلط يا است درست اين آيا که کنم می فکر به متوقف را

 و. متاسفانه گويند می" دنبال، به اشتباه مردم ما. رفت اشتباه را راه در ما. "آخرت در را خود چشم کردن

 .است فايده بی تاسف زمان آن در



 

 

 

 

 

 

 

 و خوبی چقدر حساب بايد. هستيم اين دنيا در هنوز که حالی درفکر کنيم  اين مورد در بايد ما

اکثر آدم های دنيا در کافر هستند. به پول آنها، به مالک  حال هر به .يم داشته باشيمداد انجام بدی چقدر

  ندارد. استفادهنمايش آنها نگاه نه کنيد. برای آنها هيچ و  ،آنها

 

برکت ندارند، آنها در دنيا شان بردند. چونکه هيچ خود کشورهای به را آن و دزديدند را دنيا آنها

 توجه به جديد های راهدنبال بال بال زدن )پرواز کردن(. دنيا: به هيچ چيزی جز اين فکر نمی کنند. آنها 

 از راه رست در ميروند حضردر حال  دشان رفتند و نمی توانند راه رست را پيدا کنند.خو سر

 

کار  يک، "فقط چونکه اکثر مردم نصيحت عنوان بههللا عز و جل راه رست را بهمان نشان داد. 

. اگر بر روی اين است اشتباهراه اکثر آنها  .ه دهيدانجام ن )شما هم به اين دليل( ، هرگزرا انجام می دهند

به همان فهم با  خداوندهللا عز و جل. انشاءهللا  گويد می "من، راه به بيا. شد خواهد خرابهم برويد، نيز 

 نه شويم. گمراهعقل عطا کند، و از راه رست 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۸ محرم ۱۵


