
 
 
 
 
 
 
 

 نکن دباش و اعتما مواظب 

 

 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

 

 فَاْحذَُرواْ 

 به و کند نگاه دقت با را چيز همه بايد مسلمان. گويد می او (۴۱:المائدهباشيد،" )سوره  مراقب"

با کی همراه است و چه کسی اطرافش  که دباش مراقب بايد او. کند توجه دهد می انجام او که چيزهايی

 اعتماد همه به و نکنيد اعتماد دنيا (وضع، شرایطحالت ) به: "گويد می شکوهمند و متعال خداونداست. 

ا دوست و يآن کس که فکر می کنند خوب هستند  پيروی می کنند مردم اکثر هچونک! باشيد مراقب!" نکن

ممکن است او  که حالی در". است خوب او" کند، می فکر خودش با او و افتد، می اتفاق چيزی يا ،دارند

 راقبم بايد (ما) دليل همين بهاين راه زيبا را که هللا عطا کرده است برای فريب دادن مردم استفاده کند. 

 .باشيم

 

خوب نيست دنبال هر کسی و هر اتفاق رفتند فا فکر کردن، "او مسلمان است. آنها خوب هستند." 

 مردم زا بسياریرا پيرو می کنند.  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان امبرحضرت پيآنها خوب هستند اگر به نفع اسالم هستند و راه 

 وصامخص مردم، و" .کنيم عمل بهتر توانيم می اکنون ما. است قديمی اين نه،: "گويند می و آيند می بيرون

بهتر  نم او از: "گويند می آنها. تحصيل بی افرادتعداد کم از . آنها را پيروی می کنند کرده، تحصيل افراد

. شندبا مراقب بايد ديگران. است قبول قابل بيشتر اينمی روم."  )می شناسم( می دانماست. در راهی که 

 اشيدب مراقب: "گويد می ما به نيز( ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر "!باشيد مراقب": گويد می ما بههللا عز و جل 

 "طرف امن باشيد. در و

 

 در هک وضعيتی حال، اين با. باشد بيدار بايد مسلمان واقع، درنه رويد. اين طوری دنبال هر کسی 

مسلمان است ادعا می کند  يک مردم که بالفاصله مردم و است وحشتناک اکنون شود، می ديده حاضر حال

ميريزند و پشيمان می شوند. هللا عز و جل از اول )به ما(  هم بهرا  فاطراآنها سپس و پيروی می کنند، 

د در راهی که اجدادت رفته ان .کنيد اطاعت گويند می هللا آنچه به باشيد! اعتماد نکنيد!" بمراقمی گويد: "

 شده هنوشت صداقت با ،اند شدهن داده و نشا اند شده نوشته زمان آن دانشمندان توسط که هايی کتاببرويد. 

 .بخوانيم را آنها بايد (ما). کنيم پيروی آنها از )نياز داريم( بايد. اند



 

 

 

 

 

 

 

 مرد چه جور که کنم می تعجب (من): "ميپرسيم و آيد می بيرون جديد نفر يک حاضر، حال در

 يستند.ن لصمينويسند زيرا آنها به هيچ کسی و خودشان نفس از بيرون می آيند، که کسانی اکثر" است؟

 پول به دست يا و شانخود نفس رضايت برای را چيزها از برخی ،نيستند لصکسی وچونکه به هيچ 

 آوردن مينويسند. 

 

 می هميشه مان (ق)شيخ  موالنا. است ضرر نيز ،است خوانده را آن که کسانی برای نيز اين

 موممس را شخص چونکه!" بخوانيد را آن و نکنيد نگاه آن به نداريد، دوست را چيزی که هنگامی: "گفت

  می کنند. مسمومرا ، انسان ها اند شده نوشتهصداقت  گونه هيچ بدون که هايی کتاب. کند می

 

 واندت می او." نکنيد توجه گفت، تلويزيون در را چيزی و چنان چنين که کسی به: "گويد می او

 می را خودش و کند می صحبت خودش با او. کند صحبت با خودش آنجا خواهد می که اندازه همان به

 بايد (ما)خيلی فتنه وجود دارد.  .هستيم فتنه زمان در (ما). دارد توجه به نياز موضوع اين بنابراين،. شنود

 .کند محافظت مردم اين شر ازرست منحرف نکند، و )ما را(  راه از را ما هللا !باشيم مراقب

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 رّبانیحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۹ اآلخرربيع ۷


