
 
 
 
 
 
 
 

 یک مورچه را له نمی کنند  حتی ها  خانمو  نآقایا

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 األولين واآلخرين،الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد 

 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

 

 

 می گويد: (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر

 

را  لا  را لا  ضا را  وا  ِضرا
 

 بارا به مردم و راه رست را  هدايتيعنی . است شاهکار يک (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر حديث هر

 .دهد می نشان کوتاه جمله يک

 

را  لا يعنی چی " را لا  ضا را  وا "؟ اسراف و آسيب در اسالم وجود ندارد. منظور از اسراف و ِضرا

 انغرا داناميده می شوند انجام می دهند: اطراف  تروريستچی است؟ آنجا، آنچه ميبينيم، افرادی که  آسيب

می برند، فتنه درست می کنند و ميکشند هر کی که در سر  مرج و هرج، همه دار و ور، را به می کنند

 ردمم که به کس هر. ندارد بودن مسلمان با ربطی هيچ اين بنابراين،. نراه شان باشند بدون توجه کودکا

 .ندارد بودن مسلمان با ربطی هيچ رر باشدض و آسيب باعث که کس هر رساند، می آسيب

 

تمام دنيا فکر می کنند مسلمانان اين طوری هستند، اما اين افراد که قران و حديث را نميشناسند 

نمی توانيد نشان بدهيد اين راهی که داريد می گيريد دارند می گويند: "داريم به  خاطر هللا جنگ می کنيم!" 

رر و آسيب ميرسانيد. اين راه شيطان است. ضهمزمانی که با گفتند "به خاطر هللا"  اسالم راه عنوانبه 

رر ميرساند با شيطان هستند. آنها نمی توانند با اسالم باشند. آنها هرگز نمی ضکسانی که دارند آسيب و 

 باشند. (ملسو هيلع هللا ىلص) مان امبرحضرت پيتوانند با 

 

او به مردم نور را نشان داد. او به  .داد نشان را چيز همه برای روش (ملسو هيلع هللا ىلص) مان امبرحضرت پي

دسان . برخی مقداشت باشيم بايد حيوانات، بلکه حتی با رحمت با مردمنداد. نه تنها آنها تاريکی را نشان 

 جود و "روی يک مورچه رد نمی شوم"با نام  حضرتبودن. برخی  داده مستعار نامآنها  بهبودن که حتی 

 

                                                           

 ، پاکپاکزادآدم مودب و شرافتمند، مرد شريف و ضعيف دوست،  انسان محترم، :ها  و خانم نآقايا

 .جوانمرد، گهر



 

 

 

 

 

 

 

راه لعن نکنند هنگامی که  حشرهيک مورچه و يا يک که حتی  بودنمراقب به طوری که آنها داشتند. 

 باشند.  مراقبآنقدر  تواند نمی مردم؟ اين است مراقب. کی ميرفتند

 

سر شان  (بالروی ) (ملسو هيلع هللا ىلص) مان امبرحضرت پيکه اين کلمات های مقدس  بودن مراقبآنقدر  آنها

آن همه مردم به . نکرد زندگی سال هزاران کس هيچ. کردن پيدا احترام آنها و نداد نشان احترام آنهاد. بو

د. هر کسی که غوش نبه دست می آور آخرت در خود را خوب اعمال و. همه دنيا پاداش درفتندنيا  يکی

اين  در آنهامی دهند، و  جوابآنها برای اينها در آخرت  "من اين هستم و من آن هستم،نکند و بگويد، "

 می شوند. سوال زير آخرت مورد در

 

نفس  است گبزر. نفس تان را نگه داريد. کار خيلی نيدنرسا به هيچ کسیضرر  و باشيد مراقب

بشويم  يک وسيله و ببينيم ی راخوب کند اعطاها  ما همهبه  خداوند انشاءهللا. نيست آسان اينرا نگه داشتند. 

آنها  به ند،هست شيطان با که کسانی به و. مانيمبباقی  هستند خوب که آنهايی با. که خوبی را پيروی کنيم

 ؟انجام بدهيم توانيم می کاری چه حاضر حال در." کند هدايت را آنها خداوند" ،ويمبگ

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۸ اآلخرربيع ۲۱


