
 
 
 
 
 
 
 

 بگویم را حقیقت که هستیم مجبور اینجا 

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

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

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

 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

 

 

 کردند، نمی پيدا راه از فاختال مردم اگر: "گويد می جل و عز هللا. است زيبا راه يک هللا، راه اين

 خوب زندگی و آب آنها به کردند، نمی پيدا فاختال راست راه از آنها اگر بودند، راست راه در آنها اگر

 که هنگامی کند گمراه را مردم تواند می شيطان. است آسان بسيار راه اين از شدند انحراف." داديم می

 .هستند زيبا راه دار هستند، راست راه در آنها

 

نمونه که هميشه برای  عنوان بهنمونه بگيريم  عنوان بهآنچه ( ما و صپيامبر )حضرت بايد 

زندگی کرد و آن در زمان ما  قبلسال  ۱۴۰۰ما  ص(حضرت پيامبر )زندگی مان مفيد است. نه گويند، "

 است که فايده دارند، اگر همون جور بگيريم. چيزهايی بسيارینيست."  متناسب

 

ما مکه برای اسالم فتح کرد، او با غافلگيری و با اعالن کردن  )ص(حضرت پيامبر هنگامی که 

ما اين  که خون ريخته می شود، چونکه آنها ممکن است در آينده مسلمان بشوند. حضرت پيامبر )ص(

 پس .خونريزی بدون شد، فتح زيبا راه در مکهروش را پيروی کرد و يک پيروزی خوب به دست آورد. 

 مردم ها که خواستند قرار داد، آيا آنها مسلمان بودن يا نه. همه آنها اطمينان پيدا کردن.سالم به همه  فتح، از

 

شود.  می داده مهلت از ماه چهاربشوند!  وارد مکه در توانند می نسپس، امر آمد، "تنها مسلمانا

اگر نه نمی توانند ديگر اينجا زندگی کنند. بيشتر اجازه اينجا نيست." در همان زمان، خيلی مشرق ها که 

شدند، مسلمان شدند. او اکثر اين مردم را جذب کرد و آنها حضرت پيامبر )ص( ما متوجه از روح زيبايی 

 سپس خيلی خدمت کردند.

 

ِّين  ضعيت که می گويد، "بنابراين، اين و يَحة   الد   از درس نگاهی " يعنی دين نصيحت است..النَّص 

 سزاوار کسانی به بد رفتاری هيچ بگذاريد. بگيريد ما( ص) پيامبر حضرت داده نشان که راه از و زندگی

 عمل اين بايد چگونه گويد می و دهد می نشان راه شريعت  هستند، سزاوار که کسانی برای. نرسد نيستند

 .گويد می را اين همين قانون. بدهيم انجام

 

: حجرات سوره" )تََجسَّس وا َوَل : "گويد می قرآن خبرچينان، از موضوع اين مورد در حال، اين با

 .هستند( فاسق) باز گناهکاران مردم اکثر(. ۱۲



 

 

 

 

 

 

ٌق ب نَبٍَأ فَتَبَيَّن و  إ ن َجاءك ْم فَاس 
 

 سالح يک آنها(. ۶: حجرات سوره" )کنيد بازرسی پس خبری با گنهکاری را شما بيايد اگر"

 کينه که کس هر. اند گرفته را بزرگ اسلحه يک ،رحم بی مردم بد، مردم. دارند خود دست در بزرگ

." است بد افراد اين با مرد اين" دهد، می اطالع آنها از بالفاصله ،(نفرت) بشد کسی علی که کس هر دارد،

 .شود می ستم ناحق به افراد ين راه اين با

 

ما اين رو دوست ندارد. هللا همه چيزها ( ص) پيامبر هللا )جل جالله( اين را نمی خواهد و حضرت

". بنابراين بايد کامال مطمئن شويد که اين شخص جنايتکار )بد کار( است. فَتَبَيَّن ورا ميبيند، و هللا می گويد، "

کند، آن با گوش کردند کلمات آدم های بی صورت ديگر، آن با گوش کردند کلمات فاسق ها کار نمی  در

 رحم کار نمی کند.

 

هيچ حقوق از کسی نمی گيريم، و نياز نداريم به هيچ  .بگويم را حقيقت که هستيم مجبور اينجا

" بجز هللا. خواهش کردن به هيچ کسی ديگری نياز نيستيم. بايد تشکر بگويم براينکه گفتيم. باشهکسی بگيم "

مردم کثيف خودشان را در مشکالت مختلف می کنند، بدون که هيچی بهشان اتفاق بيافتد. مردم که هيچ 

کند. اين يک  د، اما حق اين را قبول نمینشستن غم در، نميدانند چی بگويند و صادقربطی ندارند و مردم 

 .است ستم و ظلم بلکهچيزه بد است، اين تشکر نيست از آن نعمت که هللا داده. 

 

با لطف هللا، با کمک هللا، هللا ما را نجات کرد. هللا شما را نجات کرد و از يک مشکالتی بزرگ 

شد. هللا بهمان نشان داد چگونه از يک مشکالتی بزرگ  خالص معضل اين ازنجات شديم. کل کشور 

. بنابرين، درست نيست چيزی که م. اذان و صلوات خوانديدباشن ارنجات بشويم. همه دنيا به هللا سپاسگز

اين مردم را بايد يکی، يکی نگاه  وضعيتهللا نه گفته انجام بدهيم. نياز دريم اين راه زيبا را ادامه بدهيم. 

 اند.  شده گرفته آنهااند، و همه  شده شناخته حاضر حال دری که بد هستند، کنيم. کسان

 

، کسانی که خبر می دهند، کسانی هستند ندار خبر. شد خواهد گزارش حاضر حال در ديگران

 چيزهايی(. ديندار يقيننيستيد ) مطمئننکنيد کسی را که  ستم و ظلممی دهند کی بد است. هرگز  اطاعتکه 

شما در  اگر حتی، داند و آنها در راه راست نيستند. اگر آنها خوب باشن افتاده اتفاق گذشتههم در  اين مثل

می کنند  شهستيد، آنها هيچ چيزی بر عاليه شما انجام نمی دهند و آنها تنها به هللا خواه اشتباهمورد آنها 

 .  دهللا نمی رسانن ه(. آنها هيچ آسيبی به حيچ کسی با اجازالتماس)

 

، هستندبد ها، در اين زمان، حتی بدتر شدند. به آنها باطنی می گويند. آنها، باطنی ها، آن فرقه 

هستند. همه چيز در اسالم آشکار است. نماز می خوانيم و روزه می گيريم: همه چيز  مخفیآنها گروهای 

است. آنچه هللا فرمان می دهد انجام می دهيم. آن نه بد  پنهانروشن است و هيچ چيزی نه مخفی است نه 

 نمی متوجهمی کنند، و شما از آنها  پنهانهستند. آنها خوب  مخفی ایفرقهنه شر است. اما گروهای ديگر، 

 .دميرسانن شکنجهمی کنند و يا به آنها  استخدامشويد. هنگامی که آنها مردم خوب را 

 



 

 

 

 

 

 

 

بگويم مهم تر از آن تظاهرات ها است، خيلی مهم تر از  ماينجا می خواهيآنچه، در حال حاضر، 

 روز هرچيزهای ديگر است، مهم ترين چيز در حال حاضر. از اول در فکرمان بود و در حال حاضر 

، که بسياری مردم قربانی )فدا( هستند. بسيار مردم ميشناسيم، فکر کنيم پس از مردم ديگر چند شنويم می

رنج می برند، و که  اشتباهر وجود دارند. افرادی است که نمی توانند بهمان برسند، که ناحق مقدار بيشت

 نمی توانند حق شان را بپرسند.

 

بشوند بلکه شکر به هللا برای اين بگويند.  عصبانیگفتيم، آنها نه بايد از اين نصيحت  که همانطور

آسان نيست يک فرد را بال بردن، يک مرد خوب. ميبينيم که گله جماعت  .است کشور نفع بهچونکه اين 

 ميرود؟ شيطاندارد يک فرد که پس از  هوجود دارند اما آنها بی فايده هستند، به درد نمی خورند. چه استفاد

 

مرد خوب را پيدا می کنيد و می گويد: "اين مرد خيلی خوب است. هرگز آن را دست نزنين. او 

 شخصبايد بگويند، "شما از اين  ررفتار کنيد." و آنها سپاسگزا افتخار و احترامدارين. به او با را نگار 

بهش نخور  درد بهداديد. ما نمی دانستيم و فکر می کرديم اين فرد بد است. به عنوان اطالعات بهمان 

 رفتار کرديم. ما را از اين خطا نجات کرديد.

 

بدهيم که داريم فکر می کنيم از کارش بيرونش  اطالعدرست نيست که به او  صورت، اين غير در

دارد و چه چيزی وجود ندارد، اما نمی توانيم اطمينان کنيم به آنچه  وجود دروغين شاهدان البته، خبکنيم. 

يک  افتخارنمی دهند که با  هاجاز( ص) پيامبر حضرتآن فرد ها می گويند! هرگز هللا )جل جالله( و يا 

 بازی کنيم. مرد يک کلمه غرورو يا با  شخص

 

بايد بسيار مراقب باشيم با اين نعمتی که هللا می دهد برنگردد، و هللا اين نعمت را از دستمان نه 

 که باشد .کند عطابه همه ما ها مغز و درک  خداوند. عدالتی بی بانا  دهد، می ادامه عدالت با حاکمبرد. 

 همه ما را در ميان کسانی که اين نصيحت را گوش می کنند قرار بدهد. خداوند

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 حضرة از پس صحبت أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷شوال ۲۶


