
 
 
 
 
 
 
 

 اجازه دھید دنبال خطا در خودمان باشیم 
	

 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ،
 .أعوذ با هللا من الشیطان الرجیم. بسم هللا الرحمن الرحیم

 واآلخرین،الصالة والسالم على رسولنا محمد سید األولین 
 مدد یا رسول هللا، مدد یا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا،

 .شیخ عبدهللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، دستور
 .طریقتنا الصحبة والخیر في الجمعیة

 
 

نعمت دریافت می کند برای چیزھایی کھ ھم در این دنیا و ھم در آخرت انجام می دھد.  بشر
بنابرین براینکھ یک زندگی راحت داشتھ باشد، ھمیشھ باید در راه هللا باشد و آنچھ هللا دستور می دھد انجام 

 ھا بعضیھ باشد. بدھد، نھ تنھا برای آخرت بلکھ نیز ھمین طور باریکھ یک زندگی خوب در این دنیا داشت
 .است هللا) سرنوشت، قضا و قدر( تصمیم این." داتفاق بیافتاین و یا آن را  باریکھ"چھ کار کردیم  گویند می

 
 است فکر آن یکی واست.  ؟دارم گسل چھ" برای شکایت مثل یکی ،وجود دارد تفکر نوع دو

 ."،را درست کنمآن  دھید هکجا است، اجاز اشتباهدھید فکر کنم  هاجاز"
 

 تَفَکُّرُ  َساَعةٍ  َخْیرٌ  ِمنْ  ِعبَاَدةِ  َسنَةٍ 
 

دمان خو نفس ھای اشتباه مورد درفکر کردن ھم زمان "می گوید.  )�( مان حضرت پیامبر"...،" 
  است،" او می گوید. بی فایده عبادتسال  ٧٠ از بھتر ساعت، یک مدتهللا بھ  عظمتو 

 
." ندارم افتاده اتفاق آنچھ در گسل ھیچ من" ،گوید نھ افتد، می اتفاق چیزی کھ ھنگامی بنابراین،

ممکن  .دبری می رنج آن برای نیز .کرد اشتباه تان یک بزرگ پدر یا و کرد اشتباه یک تان پدر ممکن است
ببرید. بنابرین هللا ھیچ  رنجرا  حراماین لقمھ  عذابممکن است  و باشد داده حرام لقمھ یک بھتان او است

 از با پرسیدن، " را در هللا پیدا کردن گسلهللا، خارج از ادب است و  علیھ شورشینمی کند.  ستمکسی را 
 ،می پرسید آن مورد در اندیشیدن و کنید می فکر کھ ھنگامی. باشد این مراقب باید مردم "است؟ آمده کجا

  .برسد نقطھ این بھ را آن ندھید اجازه ھرگز" ماند؟ می باقی چھ افتاد؟ اتفاقی چھ"
 
 سر بی تحمل می کنیم را آن ما و دستور داد را آن هللا" یا و "،دارم گسل یکمسلماً " بگوید، اگر

 دھد، می چیزی هللا کھ ھنگامی. اید کرده دریافت را شپاداش را انجام بدھید کار این اگر" ،نکرد صدا و
مردمی کھ بیشتر مشکالت " گوید، می او . چونکھآید می شپاداش با را آن ،دھد می مشکالت ،دھد می رنج
 .می دھد دادامھ خواھ ترتیب ھمین بھ و ،ھستند اولیاء و صحابھ ھا،آناز  سپس." ھستند پیامبران دارند،

 



 
 
 
 
 
 
 
برای لطف  یک مثل این." آمد هللا از این" گویند، می آنھا کھ وقتینیست  دردناکبرای آنھا  این

 آسیب بھ کسی آیا" کن فکر. کنیم پیدا را در خودمان خطا تا اندیشیدن یا و کنیم تقلید را آنھا باید. است آنھا
کردم؟ این کار را و آن کار را انجام دادم..." گسل خودتان را حل کنید و  تجاوزحق کسی را  آیا ؟رساندم
  (راحتی) پیدا می کنید. استراحت

 
خلق  را مردم اواست.  راحمین ارحمرعز و جل هللا . کند شکنجھ ھیچ کسی را خواھند نمی هللا

ما را خلق کرده  آخرت سعادت ھم برای و دنیوی سعادت برای ھم او. کنند زندگی خوبی در براینکھ کرد
ھر چھ قدر  میتوانند ایمان ندارند کھ کسانی. را بھ دست می آورند دو ھر اند آورده ایمان کھ کسانی. است

 در را ما ھمھ خداوند انشاءهللا داشتھ باشند، اما بی فایده است. ، و یا ھر چھ قدر پول بخواھندقدرتمندزیبا، 
 .قرار بدھد خوب بندگان میان

 
 .و من هللا التوفیق

 الفاتحھ
 

 
 حضرت شیخ محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،١۴٣٨ اآلخرربیع ١


