ھدايت يافته ضرر نمی بیند

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
.
أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم﷽ .
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.
أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم﷽ .

:

ض َّل ِإذَا ا ْهتَدَ ْيت ُ ْم
س ُك ْم الَ َي ُ
ض ُّر ُكم َّمن َ
َيا أَيُّ َها الَّذِينَ آ َمنُواْ َعلَ ْي ُك ْم أَنفُ َ
هللا عز و جل در قران عظيم الشان می گويد" :اگر شما هدايت يافته ايد ،گمراهى كسانى كه گمراه
شده اند ،به شما زيانى نمی رساند" (سوره المائده .)۱۰۵:به خواست خدا کسانی که گمراه شدند ديگر نمی
توانند هرگز به شما آسيب نرسانند .موالنا شيخ ما نيز می گويد" :خير آن برای ماست و ضرر آن برای
آنها است ".شرارت ،نه خوبی ،وجود دارد برای کسانی که در اشتباه هستند .شرارت وجود دارد ،خير
وجود ندارد ،برا کسانی که گمراه هستند .به خواست خدا خير وجود دارد برای کسی که هدايت يافته است.
به خواست خدا خير وجود دارد برای کسی که هدايت يافته است .زيرا کسانی را که هللا را دوست دارند
کسانی هستند که هدايت يافته است.
هللا کسانی را که گمراه هستند و کسانی که در راه رست نيستند ،دوست ندارد .کار های آنها خوب
پيشرفت نمی کند .مومنان وضعيت اين دنيا را نگاه می کنند و گاهی اوقات می پرسد" :چه دارد اتفاقی می
افتد؟" آنچه هللا می خواهد ،اتفاق می افتد .حالت دنيا نمی تواند برای هميشه اينطوری باشد .نيز يک وقت
برای آن است ،يک زمان وجود دارد .بنابراين ،حتی اگر وضعيت و شرايط به نظر می رسد بد است،
برای کسانی که ايمان آورده اند و هدايت شده اند ضرری وجود ندارد .با خوست هللا فايده وجود دارد.
وعده هللا حق است( .ما) قطعا در خوبی هستيم؛ وضعيت ما زيبا است .زيباترين وضعيت ما اين است که
ما در ايمان هستيم .اگر دنيا در حال سقوط بود و از بين برود ،هنوز هم به کسانی که ايمان و هدايت دارند،
هرگز ضرری نمی رساند؛ چونکه آنها با هللا جل جالله (ﷻ) هستند.
هللا عز و جل در هر حالت (وضعيت ،شرايط) حضور دارد .بنابراين ،او وقتی که خوب هستيد
حضور دارد و وقتی که زير امتحان هستيد حضور دارد .همانطور که گفتيم ،هنگامی که انسان او را در
قلب خود قرار می دهد ،هيچ چيز بر آن انسان اثر نمی گذارد .نه خوب بودن و نه شرارت بر يک مؤمن
اثر می گذارد .اما در کوچکترين چيز که به کسانی که ايمان ندارند اتفاق ميافتد ،آنها ضربه می خورند،

نا اميد می شوند ،می ترسند و در پريشانی سقوط می کنند .انشاءهللا خداوند ايمان قويتر به ما عطا کند ،که
نه خوبی و نه بدی ،بتوانند به ما ها اثر بگذارند .انشاءهللا هميشه در حالت (وضعيت ،شرايط) خير باشيم.
و من هللا التوفيق.
الفاتحه

حضرت شيخ محمد محمت ربّانی
 ۲۰جمادی اآلخر ،۱۴۳۹درگاه أكبابا ،فجر

