
 
 
 
 
 
 
 

 ضرر نمی بیند يافته ھدايت 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 .﷽    أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. 

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 :أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. ﷽    

 

ن َضلَّ إِذَا اْهتَدَْيتُمْ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ َعلَْيُكْم  ُكم مَّ  أَنفَُسُكْم الَ يَُضرُّ

 مراهگ كه كسانى گمراهى ايد، يافته هدايت شما اگر"می گويد: الشان  عظيم قرانهللا عز و جل در 

 مین ديگر کسانی که گمراه شدندخدا  خواست به(. ۱۰۵:المائده سورهنمی رساند" ) زيانى شما به اند، شده

 رایب آن ررض و ماست برای آن خير: "گويد می نيز ما شيخموالنا . دننرسان آسيب شما بههرگز  دنتوان

شرارت، نه خوبی، وجود دارد برای کسانی که در اشتباه هستند. شرارت وجود دارد، خير  ."است آنها

ست. يافته ا هدايتخير وجود دارد برای کسی که  خدا خواست بهوجود ندارد، برا کسانی که گمراه هستند. 

 نددار دوست را هللا که را کسانی. زيرا يافته است هدايتخير وجود دارد برای کسی که  خدا خواست به

 .يافته است هدايت که هستند کسانی

 

ب کار های آنها خو .ندارد دوست نيستند، رست راه در که کسانی و هستند گمراه که را کسانی هللا

 می اقیاتف دارد چه": پرسد می اوقات گاهیو  اين دنيا را نگاه می کنند توضعيپيشرفت نمی کند. مومنان 

وقت  نيز يک .باشد طوریاين هميشه برای تواند نمی ت دنياحال. افتد می اتفاق خواهد، می هللا آنچه "افتد؟

 است، بد رسد می نظر به شرايط و وضعيت حتی اگر بنابراين،برای آن است، يک زمان وجود دارد. 

. شده اند ضرری وجود ندارد. با خوست هللا فايده وجود دارد هدايت واند  آورده ايمان که کسانی برای

 که است اين ما وضعيت زيباترين .است زيبا ما وضعيت هستيم؛ خوبی در قطعا   (ما) .است هللا حق وعده

 ارند،د هدايت و ايمان که کسانی به هم هنوز ،و از بين برود بود سقوط حال در دنيا اگر. هستيم ايمان در ما

  .هستند (هلالج لجهللا جل جالله ) با آنها چونکه ند؛رسا نمی رریضهرگز 

 

وقتی که خوب هستيد  او بنابراين،. دارد حضور (شرايط ،وضعيتحالت ) هر در هللا عز و جل

 رد را او انسان که هنگامی گفتيم، که همانطور .دارد حضورهستيد  امتحانو وقتی که زير  دارد حضور

 مؤمن يک بر شرارت نه و بودن خوب نه. گذارد نمی اثر انسان آن بر چيز هيچ دهد، می قرار خود قلب

 رند، ومی خ ضربهکه به کسانی که ايمان ندارند اتفاق ميافتد، آنها  چيز کوچکترين در اما. گذارد می اثر

 



 

 

 

 

 

 

 

 که کند، عطا ما به قويتر ايمان خداوند می کنند. انشاءهللا سقوط پريشانینا اميد می شوند، می ترسند و در 

 اشيم.خير ب (شرايط ،وضعيتحالت )در هميشه  انشاءهللا بتوانند به ما ها اثر بگذارند. ،یبد نه و یخوب نه

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 رّبانیحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۹اآلخرجمادی  ۲۰


