
 
 
 
 
 
 
 

 تنھا راه راست راه هللا است 
	

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

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

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

 
 

 :یک ضرب المثل عربی، یک ضرب المثل وجود دارد

ب ب َعْقلُھُ ُمَخرَّ َب اْلُمَجرَّ  َمْن َجرَّ
اگر او می است،  می بیند کھ او در آن ناموفقو  ھر کس چیزی را تجربھ کند این می گوید، "

کنم،" پس او  من آن را تجربھدوباره . اجازه بدھید بدھم گوید،" اجازه بدھید من دوباره ھمین کار را انجام
 .در ذھن خودش دارد اشتباهچیزی 

 
حضرت ھا، و  ،ھا ، علماھا اصحاب، و سپس ھمھ )�( مان حضرت پیامبرسالم تا  علیھ از آدم

، ندگفت با دیگر راهترجیح می دھند یک با این حال، مردم راه راست را نشان می دھند.  یک ، ھمھشیخ ھا
 .بدتر استھمیشھ خرابت آن  اما" ،مما آن را امتحان کنی نیز اجازه دھید بھتر است. احتماالً "این 

 
نابود ھستند ھنگامی کھ بھ راه ھای دیگر می روند است. آنھا  هللاراه راست یکی است، آن راه 

ضرب المثل  در یکگاھی اوقات زنده ماندن.  آنھا ممکن است برخی ازدر تالش راه راست را پیدا کردن. 
بیشتر ارزش از یک نصیحت  ترساندن خوبیک بھتر از ھزار توصیھ است ( فاجعھترکیھ می گویند: "یک 

ت را و مغز آنجا نروید. میافتی" بگوید،بھ مرد  نصیحت در بخواھیھر چھ قدمی توانید  خوب دارد").
او دنبال آنھا می رود و می گوید، انجام می دھد.  هاو آن را دوبارباز  ". این یک جای خوب نیست.میشکنید

و  می روم ، مردم خوبی ھستند. من با آنھاھستندآنھا دوستان بسیار خوب . آنھا دوستان خوبی ھستند"نھ، 
  ."انجام می دھندکھ آنھا آنچھ  می دھم، ھمان انجام

 
کاشکی من پس از آن او می گوید: " میرسد وبھ او  فاجعھبدتر از شیطان است. یک  ،دوست بد

نصیحت بدھید، می  دھر چھ قدر بخواھیمی توانید با این مردم نھ بودم و نصیحت را گوش کرده بودم." 
است زمانی کھ چیزی  پشیمان. اما او گوش نمی کنندبدھید، و دوباره آن را نصیحت صد ھزار بار توانید 
  .بی فایده است اکثر زمان ھا پشیمانی. اتفاق می افتد بھش

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 ھب باشند مراقب باید مسلمان مردم. دباش مراقب باید مسلمان یک. باش مراقب. کن توجھ بنابراین،
 چی بد و است خوب چی بدانند و ،کنند بد و خوب بین تشخیص ،کنند گوش نصیحت ھا را آنھا کھ طوری
  .است

 
کرده  تجربھکنند چیزھایی کھ  تجربھکنند،  تجربھھیچ نیاز نیست کھ مردم چیزھای بد را دوباره 

 شیوخ، فرستاد، را پیامبرانیداد. هللا عز و جل  نشان (روشن) وضوح را ھا چیز ھمھاند. هللا عز و جل 
می  نشان دارند بھتان را رست را آنھا ھمھ و ھستندھا  جا ھمھدر  آنھا. ھا را فرستاد خواجھ و دانشمندان،

  .دھند
 

 مشکالت اینکھ بدون ،بده ادامھ سھولت در را خود زندگی. نکن منحرف حق راه ازخودت را 
ھا عطا کند نصیحت ھای خوب را گوش کنیم و با مردم ھای خوب  ما ھمھبھ  خداوندانشاءهللا  بھت برسند.

ما ھا را و ھمھ  فرزندان را، ھا ماھمھ  خداوندانشاءهللا . چیزھا ھستند ترین خطرناک از بد دوستانبمانیم. 
 کند. محافظترا، از آنھا 
 

 .و من هللا التوفیق
 الفاتحھ

 
 

 محمت عادل حضرت شیخ
 فجر أكبابا، درگاه ،١۴٣٨ راآلخربیع ١٨


