
 
 
 
 
 
 
 

 ( و توبهبودن وصل) وابستگیاهمیت 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

 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

 

 

طريقت برای هللا هستند. اينها جمع آوری های خوب هستند.  اين و جلسهاين جمع آوری، اين 

 طهراب". باشيد خوب مردم با: "گويد می (ما به( )ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبرو  باشد شکوهمند و متعال خداوند

مردم  طعاق(. بايد )نياز داريد( با خوب ها باشيد زيرا ارتباطل بودن )صيعنی و رابطه. يدنکن)ول(  ترک را

. (ندرو می ديگری شخص به تنهايی در قطعا مردم زيرا) با کسی ديگر می روند هنگامی که تنها ميمانند

 ناي. طرف آن يکی به بکشاند، خود راه به را شما آرامی به است قادراگر در راه رست نباشيد، شيطان 

 و در راه رست بروند. شوند صلو که ندارد دوست مردم نفس. افتد می اتفاق ندانسته يا دانسته

 

 هب هستند،بيرون  مردم وقتی اما شوند، می (صل)و پيوست دوباره روند، می مسجد به که افرادی

: گويند می آنها. درست نيست چيزی چه و است درستچه  دانند نمی و روند می ديگر های راه به آرامی

 قلب" :گويند می آنها ".هستم راحت داخل در من .شناسم می را همه من. دهم می انجام را کارها تمام من"

 رفک -نداده است  آموزشدين و طريقت  – ديده اند آموزش که افرادیپاک نيست.  اما اسالا است،"  پاک من

 .ميرسانند خودشان به آسيب و است کننده هدايت بزرگترين شاننفس  که کنند می

 

 رضر مطمئنا و کنند می بد کار های نهايت درزيرا افراد که نفس خودشان را پيروی می کنند، 

 هک هنگامی( باشند. صلپيوست )و دارند نياز و دارند( راهنمای) مرشد يک به نياز مطمئنا مردم. هستند

 نهاآ وقتی" دهم؟ می انجام غلط يا درست من آيا که کنم می تعجب من" کنند می فکر شوند، می صلو آنها

 مانجا را کار اين بايد چطور؟ گويد می چه (من) مرشد " کنند، می فکر کاری می خواهند انجام بدهند، آنها

  .بود خواهد خوب آنها پايان اين طوری و می شوند شرمنده آنها دهم؟

 

 یحت. شد خواهيم پشيمان آخرت در (ما) کنيم، پيدا دنيا اين در رست را راه توانيم نمی (ما) اگر

اهنما رمن يک  کاش"می گويد، و  شد خواهيم پشيمانشخص . شد خواهيم پشيمان هم هنوز ببخشد، هللا اگر

کرده بودم، همون طور که هللا دستور می دهد، و همون جور که هللا  صلپيدا کرده بودم و به آن خودم را و

 و رحمت لطف .آمد نخواهد دوباره ديگر گذشت که زمانیدوست داشت زندگی می کردم." با اين حال، 

 طرخا بهشود،  صلو بعدا نفر يک اگر حتی( هستند. بسيار، خيلی، زياد، فراوان) کامالهللا عز و جل 

. دهد می تغيير پاداش وهای خوب  اعمال به را ( آن هاهلالج لجهللا جل جالله ) او است، شده مرتکب که گناهانی

 .می شوند تبديل خوب کارهای به هللا رحمت طريق از همهزيرا فرد توبه کرد، 



 

 

 

 

 

 

 

 يبدل السيئات حسنات
 

 برنده زمان آن و شوند می تبديل خوب کارهای به گناهان. "فرمود (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر

. ادمد انجام را چيزها خيلی و شدم مرتکب زيادی گناهان من: "گويم نمی دنيا اين در بنابراين، ".شد خواهند

 یم او .است (بزرگ، عظيم)کبير  هللا مهربانی. است باز توبه درب" .وجود ندارد توبه ديگربرای من 

 نآ در. کند می تبديل خوب اعمال به را آنها و" است پشيمان خود گناهان از و کرده توبه من بنده" گويد،

 انجام داده باشند. خوب اعمالجوری بود که تمام عمر  ،زمان

 

ا هللا )ما را( منحرف نکند، زيرا   کلمات تمامميبينيم که اين روزها، روزهای فتنه هستند.  واقعا

 نند،ک می حفظ را خود دين و اند وابسته خود مذهب به که کسانی اما هستند، زيبا(  ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر

ا . هستند خود دست کف در گرفتن آتش مثل  رد ،در اين زمان نفس خود را سخت بسيار مردم برای واقعا

 .کردند مهار، فساد ميان انقدر

 

با ، ير،پايدار، بی تغيثابت، استوار )سفت، باشد که هللا قدم های )ما را( : گوييم می ا(م) بنابراين،

 کوچکتريننکند. به نفس خودمان  سازگار، جدی( کند و )ما را( با نفس مان راست، قطعی ،محکم، اراده

ر ، پناه بميخورد ليز پايتان دهيم، می انجام را کوچکی چيزهای (ما) که کنيم می فکر زيرا ؛وعده ندهيم

  د.کن محافظت ما از هللا. کنيد پيدا جهنم در را خود (شما) وهللا، 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۹ لربع او ۲۹


