
 
 
 
 
 
 
 

  مال هللا است هدایت 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

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

 قُْل إِنَّ اْلُهدَى هُدَى الّلِ 

 کريم قرآن در شکوهمند و متعال(، هللا ۷۳:عمران آل سوره"بگو: هدايت، هدايت الهی است" )

 به که افرادی. کند می هدايت بخواهد، که کس هر " هللا.است خداوند هدايت ،هدايت واقع در": گويد می

 اين برای. وجود ندارد اين از بهتر چيز هيچ. اند رسيده خود هدف به و اند شده برنده اند، رسيده هدايت

 فرادیا اکثريت و وجود دارند نفر ميلياردها بلکه ،نفر ها ميليوننه . آخرت برای بلکه ايم نشده خلق دنيا

 می يرویپ را اسالم که کسانی. است کافر دنيای دنيا، اکثريت. ندارند راهنمايی با ارتباطی هيچ که هستند

 ماا هستند اسالم آنها. اند شده سردرگم دنيا در آنها از بسياری و. سوم يک يا چهارم يک يا: اند اندک کنند

 .نيستند هدايت در

 

 واسطه دخداون. هستند برندگان آنها. هستند هللا راه در که هستند کسانی هستند هدايت در که کسانی

باشند. هللا  راهنمايی های برای واسطه افراد بعضیباعث است که  و درست می کند راهنمايی های برای

 از نهاست، و بيشتر ارزش دارد."  از اين دنيا عز و جل می گويد: "رساندن يک نفر را به هدايت بهتر

  .است دنيا تمام از بهتر بلکه کشور، يک يا شهر يک خانه، يک محله، اين

 

 گراهيچ فايده ندارد  ".است دنيا مرد ثروتمندترين او. داردزيادی  پول انقدر مرد: "گويند می آنها

يک سکه به نام خودش ندارد، اما يک واسط  باشد، نداشته چيزیهيچ  نفر يک اگر. نکند هدايت را کسی

 زا بايد همه .است خودش برای دنيا تمام داشتنهی برای هدايت کسی شد، هدايت به اين فرد بهتر است 

 .باشند آگاه اين

 

 !"کردم هدايت را افراد اين من" بگويد شما اگر. بيرون بياورد مردم از را اين خواهد می شيطان

راد ، اين افاوقات گاهی. بيفايده است پناه بر هللا،، ايد داده انجام که را آنچه. بايستيد" من" در بايد شما

 (ما) ".دادم انجام شمايک وزير(، "من يک درگاه برای شما و برای  ارتباط بادر ) گويد می هوشمندانه

 را آن کس هر بگذار. دهيم انجام هللا برای را کار اين بايد. نداريم نياز چيزی به (ما). خواهيم نمی را اين

 )مشهور( تبديل شدن، اما بايد کار  فنه برای به يک مرد مالک )توانگر( و يا معرودهند.  انجام هللا برای



 

 

 

 

 

 

 

مان را دخواسم و بدن است اگر اين را برای " (بيهوده) کنيم براينکه مردم به راه هللا بياوريم. اما بيفايده

بدون  که است ی که برای خودمان انجام می دهيم، آنخوب. داد خواهيم انجام هللا برای را آن "بزرگ کردن.

  )ذکر هللا(. آوردن ياد بهاسم خودمان انجام می دهيم، بلکه با نام هللا گفتند و هللا را 

 

 مردم اکثر شوند، می جمع او کنار در نفس دو که هنگامی. است او . مهم،خداست برای چيز همه

راه  از دهند، نشان را غرور مردم شود می باعث شيطانی." هستم قدرتی چنين من ظاهرا: "گويند می

 را کار اين که افرادی حال، اين با. دناز بين می رو ،دادن انجام که کار های همه و ،می شوند منحرف

مثل . کنند می هدايت که فردی هر برای هللا دارند نظر در بزرگی های پاداش ،دهند می انجام هللا برای

 اينکه همه دنيا را بهش عطا کنند.

 

 را کار «آ و دادم انجام را کار اين منبخارند و بگويند، " فريب از شيطان نبايد مردم بنابراين،

 و کرد آوردن دست به انقدر پاداش برای ای وسيله (را شما) او. کرد کمک (شما به) خداوند ".دادم انجام

 طريقت مردما صوصمخ. شود می انجام هللا خاطر به مداوم به را اين. کردن هدايت خيلی مردم رابرای 

 يافتخواجه های و  افرادی در غرور و طعم. ندارد وجود طريقت در غرور و طعم هيچ. باشند مراقب بايد

 .طريقت نيستند در که شود می

 

 وجود بزرگ دانشمندان در نفس های بيماری اين. هستند معروفشان  غرور خطر بهها خواجه  

بايد ادب از يک طريقت به دست مطمئنا  دانشمند می شود، يک نفر وقتی که است دليل همين به. دارد

 نمی کار داستعدا و غرور با اينباشد.  مفيدبياورد براينکه با فايده باشد. براينکه برای خودش و ديگران 

 پيامبران درجه در دانشمند اين ،هللا نظر در .شود می زيبا او زمان آن. شود (تمرين) آموزش بايد. کند

 اين هللا. شد خواهد تبديل تبديل شيطانبه  او زمان آن بماند، باقی غرور با اگر نه، اگر. گرفت خواهد قرار

 کند.  ممنوع را

 

 رينآخ درانشاءهللا اين دنيا . کند ثابت هدايت در راما  او . انشاءهللاکند را عطا هدايت ما هللا به همه

 کنيم. ترکبا هدايت  نفس

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۹ سفر ۲۳


