
 
 
 
 
 
 
 

 فریبکار وحاالت  مردم 

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

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

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 مردم. باشد داشته وجود تواند نمی حيله هيچ و دروغ هيچ هللا راه در. است روشن و باز هللا راه

 می سعی هم هنوز و  دهند، می انجام دنيا برای شر و کاله برداری نوع همه گويند، می دروغ نوع همه

 شيطان. کند نمی فريب را کسی آن است، پاک هللا راه. است شيطان راه اين. است من با حق بگويند کنند

 می وارد راه آن در که افرادی که حالی در ."است درست راه اين" گويد، می و دهد می نشان را بد راه

 جهنم به آنها پايان در. است اشتباه آن که دانستن با شوند می وارد و است بد راه آن که هستند مطمئن شوند

 ."کنيد اطمينان هللا به ،دباشي داشته اعتماد هللا به" گويد، می او. دهد می نشان را راه ّجل و ّعز هللا. ميرسند

  

ِ فَْليَتََوكَِّل   اْلُمْؤِمنُونَ َوَعلَى اّلله
 

 توكل هللا بر که کسانی پايان( ۱۱:المائدة ۵ سوره." )كنند( تكيه و) توكل هللا بر تنها بايد مومنان و"

 .دهد نمی فريب را کسی مسلمان يک گويد، نمی دروغ مسلمان يک. است خوب کنند می
 

 َمْن َغشَّنَا فَلَْيَس ِمنَّا
 

[ مسلمان يک] او. گويد می ما( ص) پيامبر حضرت" نيست، ما از دهد می فريب را ما که کسی"

 دروغ مردم به نيست خوب. دهد می نشان را خوب راه او است، که جور همون دهد می نشان مردم به

 بيآوردند، دروغ با راست راه به را همه کنند می سعی که کسانی. آوردند هدايت به را او برای گفتن

. بگويد دانيد می که حقيقت: است روشن راه. است داده فريب را آنها شيطان. هستند خورده فريب خودشان

 .ايد رفته شيطان راه در شما گفتيم، که همانطور چونکه،. کنيم نه استفاده خودمان مندی بهره برای را دين

 

 نه گويند می افراد اين که اين از چيز هيچ او. است داده نشان را راه ما( ص) پيامبر حضرت

 با صحبت و مالقات نيست آسان چونکه. هستند فلج سر از هستند، بيمار کمی افراد اين حال، اين با. گفت

 به بار يک ببيند خواب در حتی را ما( ص) پيامبر حضرت که کسی. اولياء و ما( ص) پيامبر حضرت

 .است رسيده سعادت

 



 

 

 

 

 

 

 

. هستند معاف آنها دارند، سر در مشکل اگر اما. ميروند حد از بيش گاهی مردم گفتيم، که همانطور

 او از بگيرد، را فرد يک سر هللا اگر" گويد، می او. کند می قضات خودش سر به توجه با را کسی هر هللا

 اينجور لدنبا نيست خوب. نيست مسئول است، مکلف غير فرد آن اگر کند، نمی سوال او." کند نمی سوال

 .هستند مجذوبحاالت  مردم منظور. هستندحاالت  مردم آنها: گفتيم می که همانطور زيرا برويم، مردم

 

 از بيرون آنها چونکه(. ق) شيخ موالنا گويد می" باشيد، نه طوالنی مدت برای ها مجذوب با"

 دعا يک يا آنها: کرد خواهند چه بگوييد توانيد نمی. هستند هللا های مجذوب و( ديوانه) هستند خودشان عقل

 اذيت را شما ميتواند زمان آن. دهند می انجام خواهند می چه هر. دهند می انجام بد دعا يک يا و خوب

 هللا حکمت آن البته،. برويند افرادی چنين از دور." بماند دور" گويند، می مشايخ بنابراين،. کرد خواهند

 مريد به تبديل ،دميرون آنها لدنبا کنند، نمی مشايخ از پيروی افراد از برخی. باشند مردم ميان در که است

 مردم توانند نمی ها کوه حتی" ميگويند،. نيست آسان اين. باشند صبور توانند نمی آن از پس و بشوند، آنها

 ."کنند تحمل راحاالت 

 

 فريبکاران ديگران و هستندحاالت  مردم آنها از يکی: هستند نوع دو چونکه گوييم، می را اين

 مردم. کنند دنبال را آنها مردم که اين برای کنند می تشکيل چيزهايی از زيادی مقدار فريبکاران. هستند

 عالوه به. ميروند مردم اين با آنها اما دهند، می نشان را هللا راه که افرادی با روند نمی آنها هستند، ساده

 به البته. شد خواهد سئوال شخص آن اما کند می پيروی که کسی آن نه زمان، آن. دارند اعتقاد آنها به

 داده نه گوش  را نصيحت و روند می دارند فايده بی فرد يک لدنبا آنها چون رسد می آسيب هم ديگران

 و داريد نگه را همه توانيد نمی. دارند وجود دنيا در مردم نفر ها ميليون. دارند دوست که جور همان. اند

 هر به تواند می و" هستم، آزاد من"  گويد، می او بگوييد، آنها به اگر حتی. کنيد ممنوع و بگوييد آنها به

  . بروند بخواهند که جای

 

 را راست راه که کسانی هستند گفتيم که همانطور زيرا دارد، نگه امن مردم نوع اين از را ما هللا

 وارد آن در دروغ که زمانی شود می فايده بی آن. دهند می نشان را شيطان راه که کسانی و دهند می نشان

 و هستند، هللا شريعت دستورات خالف بر که چيزهايی است، خوب آنها نّيت اگر حتی بنابراين. شود می

 .بشوند بيشتر آينده در توانند می( ص) پيامبر دستورات

 

 جوهر و کند، می پيروی را شريعت است، شريعت با مطابق که است طريقت يک ما طريقت

: دارد وجود جديد روند يک حاضر حال در. پذيرد می را ها مذهب چهار نقشبندی طريقت. است شريعت

." دهيم می انجام ما و فهميم می ما" مثل، گويند می فايده بی چيزهای آنها. خواهند نمی هم را ها مذهب آنها

 حاضر حال در اين. کردن اختراع را باروت نيست نياز" گويند؟ می چه آنها دارد، وجود اصطالح يک

. شود می يافت چيزی پايان در و شدند، بلند آنها مردند،[ برخی] کردند، منفجر ها بچه ."است شده اختراع

 نياز شريعت مطالعه برای. بود نخواهد کافی هم سال ده ها مذهب راه مطالعه برای گرفتن، نظر در بدون

 هيچ انجام به قادر شما است، آماده که آنچه کنيد سعی و برويد پيش حاضر حال در اگر. است سال ۵۰

 ديگر افراد ذهن شما چون است، شده نفرين فتنه و. بياوريد وجود به فتنه توانيد می فقط. بود نخواهيد کاری

 .نيست آن به نياز اصالا . ميشکنيد را



 

 

 

 

 

 

 

 برای ماست، به کردن خدمت برای رحمت و برکت يک است داده نشان ما به هللا که امامان اين

 آنها و آوردن، دست به برای ندارند ای فايده هيچ آنها. کنند می خدمت امت برای و کنند، می خدمت هللا

 رزرو معاش امرار برای که خودشان درآمد از. داشتند را خود شغل امامان زيرا داشتن نه مادی منافع هيچ

 آموزان دانش از لایر يک آنها. آموزان دانش آموزش برای و دادند می نيازمندان و فقرا به بودند، کرده

 نگاه مادی مزايای به آنها .اند داده آنها که سخنرانی از يا و اند، نوشته آنها که های کتاب از گيرند، نمی

 آنها اما ،شدند شکنجه آنها اند، رفته زندان به آنها سالطين، به مقابل بر وقتها از برخی حتی. کردن نمی

 .ماندن باقی ايستاده

 

 آنها به برويم؟ ها اين دنبال به آيا. سازند می احکام عانوا همه بدهد، سر آنها به هللا امروز، مردم

 چيز ميروند، تلويزيون در که کسانی ميبينيم آنجا،. دهند می بخواهيد که فتوا آنها و بدهيد نشان پول فقط

 تلويزيون به مردم اين چرا. است قرآن از که گويند می بلند صدای با و گويند، می قبول قابل غير های

 خود دين. حال هر به پول يعنی گوييم می محبوبيت آنچه .ميروند پول برای آنها مهمترين، و اولين ميروند؟

 .کنند تبديل پول به را محبوبيت که فروشند می را چيز همه فروشند، می را

 

 حقيقی مذهب از زيادی تعداد. است وصل ها مذهب و شريعت به ما طريقت گفتيم، که همانطور

. بودند ها مذهب چهار با توافق به دنيا همه سپس. بودند بسياری که زمانی بود کننده گيج اما بود، گذشته در

 کشور هر با متناسب که است مذهب يک. کنند پيروی را ها مذهب چهار اين از يکی دارند نياز مسلمانان

 .است

 

 در مالکی و حنبلی است، ها اعراب ميان در شفيعی است، ها ترک ميان در بيشتر حنفی مذهب

 يک تواند می فرد يک. کنيد پيروی را مذهب يک توانيد می بخواهيد که افرادی. است ها آفريقايی ميان

 شخص يک بنابراين. سخت تنگنا يک در اما است، تنگنا يک در که هنگامی کند تقليد را ديگری مذهب

 صبح از را مذاهب چهار بدهيم اجازه حاضر حال در" بگويد، خودش شيرين اراده به توجه با تواند نمی

 .کنيد پيروی را آنها از يکی داريد نياز." بدهم انجام شب تا

 

 اين از بيرون. آموزن می آنها که هستند چيزهايی اينها .گويد می ما طريقت که است چيزی اين

 من و رفتم، من شدم، بيدار من آمدم، فرود من کردم، پرواز من" نيست، اين شبيه چيزی هيچ ،قسمت

 گفتيم، که همانطور. گويند می صورت اين غير در که کسانی به کنيد نه توجه. است طريقت اين." بودم

 باشد فريبکار يک تواند می ديگری و. کنيد نه پيروی را مردم آنجور و هستحاالت  مردم ديگری افراد

 .ديگر چيز هيچ. کنيد پيروی بايد نه را او همانطور و

 

. بروم دنيا اين زار دو برای خودمان نفس دنبال به دهد نه اجازه و دارد نگه امن را ما همه هللا

 فرو را شما ميتواند دنيا. بشويد دنيا صاحب توانيد نمی! باش مراقب. ببرد فرو را شما دنيا ندهيد اجازه

 جور اين از را ما هللا که. ببرد فرو را شما ميتواند شيطان و ببرد، فرو را شما ميتواند خودتان نفس ببرد،

 .باشند مراقب مسلمانان دهيد اجازه.  باشيد مراقب. دارد نگه امن مردم

 



 

 

 

 

 

 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ األولى جمادى ۱۰


