
 
 
 
 
 
 
 

 توبه کنند بلکهباشند  لجبازآنها نه باید  

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 واآلخرين،الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين 

 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

 

 

 روشن راه يک. اند شده منحرف مردمخيلی  زيرا ،"منحرف نکند را ما خداوند: "گويند می آنها

 خصش اين و کنند می پيروی را فرد يک آنها. ببينند را آن توانند نمی حتی مردم و دارد وجود خداوند برای

 آن در هنوز رسد، می آنها به ها بال و مشکالت با اينکه آنقدر. منحرف شده دهد می دستور هللا که راه از

 .هستند رست راه در که کنند می فکر آنها. می دهند ادامه راه

 

 ،واهدخ می هللا که کاری است، واقعی ايمان در که کسی ،است مؤمن که کسی .کنيد نگاه کمی بايد

ِ " که هرکسی. دهد می انجام دٌ َرُسُول اّللا ُ ُمَحمَّ  نتري پايين اين اما است، مسلمان يک ،گويد می" آل اِلَهَ اِّلا اّللا

و  ،يدبه دست می آور ايمان بيشتر انجام می دهيد بيشتر چه هر. دارد وجود آن از باّلتر. است درجه

 .است چيز ترين مهم اين وتبديل می شويد.  مؤمنهنگامی که ايمان کامل است به يک 

 

 حال، اين با. حق های خودش را می بخشد به کسانی که توبه می کنند  شکوهمند و متعال خداوند

 حق های اگر." کنم نمی ستم را کسیهيچ  من: "گويد می( هلالج لجهللا جل جالله ). دارد وجود نيز ديگران حق

 ناخودآگاه دتوان می نيز اين. ببخشد (را)شما  او تا آشتی کنيد فرد اينبا  بايد پس کنيد، می تجاوز ديگران

 است، دهش انجام آگاهانه صورت به که چيزی برای حال، اين با. ببخشد را ما خداوند باشد که بيفتد، اتفاق

 .کنيد بخشش درخواست شخص آن از مطمئنا شما

 

 جودو خورده فريب مردم از بسياری چونکه ميگوييم؟ را اين چرا. است افتاده اتفاقيک  اينجا در

 ارهايیک اوقات گاهی زيرا اولياء )حضرت ها( باشد پوشش يک تواند می اين. شوندب بيدار بايد آنها. دندار

 مین قبول رااولياء  کنيم، می صحبت داريم که افراد ايناز  حال، اين با. فهميم نمی ما انجام می دهند که

 ار ديگران حق های که هستند افرادی اينها. ندکن نمی قبول را( معنوی های هديه)کرامت  همچنين و کنند

 !هستند آبرو بی ها افراد اين .هستند دزد آنها. کنند می تجاوز

 

( ديگران رزق و روزی) معيشت برای مانعکم کم آنها حق ديگران را تجاوز می کنند و يک 

 های موقعيت در تالش يا و مشکلی هيچ بدون شما و دهد، می انجام را چيز همههستند. فرد کار می کند و 

  به) نهاآ کنيد، می خدمت فرد اين به که ايد گفته زيرا کردند، کمک (شما به) آنها. گيريد می قرار خاصی

 



 

 

 

 

 

 

 

( يک رفتار  بهت دادند، و با اين وسيله به درجه های باّل رسيدی. اين به خاطر هللا نيست، بلکه به شما

 می رفک اما ايد، فروختهشخصی خودتان  )شما( خودتان را به خاطر آينده نفعخاطر خوبی يک بنده است. 

 .هستيد رست راه در که کنيد

 

وجود دارند. يک چيز است که بايد )شما(  خجالتخيلی چيز ها مورد  اينجا. است روشن وضعيت

 از برتر کس هيچ ی کلمه هيچ ."دادم قول يک من" گوييد می شما(. باشيد شرمندهبکشيد ) خجالتاز آن 

 .بشيم نفر يک بندهای که قول نه داده ايم. هللا می شويمبنده  که ايم داده قول ".نيست هللا ی کلمه

 

 نعنواخودشان را به  اوّلد. نبندگان خودش نگاه نمی کن عنوان به ديگران اولياء هيچ کس، هيچ

 پيامبر حضرتهيچ کسی را بدنه کسی ديگر نه کردم."  هيچوقت من: "گويد می او. قبول دارند هللا بنده يک

 او .خواست نمی چنين چيز را او. هستيم (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبراز آمت  ما. گويد می را همان (ملسو هيلع هللا ىلص) مان

 ."بندگان هللا باشيد: "گويد می

 

و نه به هيچ چيزی ديگر گوش نمی دهند. آنها به طور خودشان و نه به دين  خانوادهآنها هرگز 

 از. نرا نجات ک کشور اين و! خودت شويد بيدار :دليل همين به)بندگان( شيطان هستند.  خدمتکار مستقيم

 جودو ديگران حق های می کند. قبول را توبه هللا و کنيد توبه .نيست خوب راه يک اين. بيا عقب راه اين

 هللا راه در را کسی است ممکن بنده زيرا ،بخشيده نمی شويد ،بدهيد ادامه راه اين به که زمانی تا. دندار

 .بخشد نمی شيطان است راه در که را کسی اما ببخشد،

 

با اين که  حتی دهند، می ادامهی لجباز به همچنان آنها. باشند مراقب آنها دهيد اجازه بنابراين،

  دیپايمر و دارد وجودلجبازی . است شيطان شخصيت لجبازی يک. رسيدند آنها به بال و مشکالت آنقدر

 فرد يتکيف ،لجبازی که حالی در. هللا است راه در فرد کيفيت (پشتکار)  پايمردی. دارد وجود (پشتکار)

 .است لجباز شيطان. است بد راه در ،است شيطان مسير در

 تُوبُوا إِلَى هللا

( هللا عز و ۸:تحريمال سوره" )خالص اى توبه كنيد، توبه هللا بسوى ايد آورده ايمان كه كسانى اى"

 در ار خود آنها اگر حتی. کنند توبه بايد افراد نوع اين". گردانيد باز خدا بهجل می گويد. او می گويد، "

  .ودب خواهد مفيد نيز اينجا در اما. تميز برسند آخرت در هللا عز و جل حضور به بايد ،نکنند نجات اينجا

 

 عثمانیزيرا در حال حاضر اين تنها زمين است که در آمت محمد باقی مانده است. انشاءهللا زمين 

يدا کنند پ پناهگاهکه تمام مسلمانان بتوانند در برابر دنيا کافر  زمين به انشاءهللا. ماند خواهد پاک و است ها

 انشاءهللا زمين که به همه مسلمانان کمد کند باشد. با کفران نه باشيد. با هللا باشيد. و 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه



 

 

 

 

 

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۸ شعبان ۲۷


