
 
 
 
 
 
 
 

 را دوست دارد انجمنهللا  

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

ْحٰمنِ  ٱّلٰلِ  بِْسمِ أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم.  ِحيمِ  ٱلرَّ  .ٱلرَّ

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

"، يک يد هللا مع الجماعة"انجمن را دوست دارد.  بشود  پر جالل و جبروتو  تعالی بخشیهللا 

وجود داشته  خوب جماعت يک که یجا هراست."  جماعت با او، دست ،هللا کمک . "است مقدس حديث

 با هم باشند. باشد، آنها بايد

 

. اگر وحدت وجود دارد می گويد، را از بين می بردرا و وحدت دنيا اسالمی  جماعتدارد  شيطان

"در وحدت قدرت وجود دارد." فرمان هللا است، "هميشه باهم باشيد،" اما شيطان و کسانی که شيطان را 

 وقفت بدونآنها . بگذارند جداو مسلمانان را  کنندتقسيم  که تالش می کنند صوصمخپيروی می کنند 

 و تا امروز ادامه می دهند.  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبرهستند پس از  کار اين مشغول

  

 يک ،هستند جديد دنبال يک فتنه  هميشه و باشد، داشته وجود وحدت خواهند نمی هرگز آنها

کار شان شر است. کافر انجام می دهند چونکه  را شانخود کار دارند آنها. جديد شر يک و جديد، رياکاری

ندارد. با کافر باقی نماند.  د، همون طوری که نامش می گويد، بی ايمان است و يعنی فرد که به هللا اعتقا

 .آيد می مسلمانان و مؤمنانکافر هرگز نمی خواهد برای تا خوب باشد. خوبی تنها از 

 

 :گويد می جل هللا عز و. کنند نمی درک را اسالم مسلمانان که بينيم می اکنون

قُواْ  ِ َجِميعًا َوالَ تَفَرَّ  َواْعتَِصُمواْ بَِحْبِل اّلله

و همگی به ريسمان هللا )قران و اسالم، و هرگونه وسيله وحدت(، چنگ زنيد، و پراکنده " 

 تقسيم و هم با همه هللا را طناب ،داريد نگه محکم و پايداررا  راه( "۱۰۳:عالی عمران آل سوره)نشويد!،" 

 "اشيد!ب قسمت های )تقسيم( در ،با هم نباشيد: "برعکس را می فهمن دقيقا مسلمانان. گويد می او" ،نشويد

 

داشته باشند که دوست داشته باشند و او را  کسی می توانند همهکه  کنيم می درک خوب، خيل

پيروی کنند، اما در پايان نياز دارند راه حق را پيروی کنند. نياز داريم همه با هم باشيم هنگامی که الزم 

باشد. مناسب برای مسلمان نيست که نفس خود را پيروی کند و تالش کند همه مردم را خراب کنند. يک 

 .کند قبولرا  حقيقت دارد نياز و باشد فروتنمسلمان بياد 

https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85#Arabic
https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85#Arabic
https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87#Arabic
https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87#Arabic
https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86#Arabic
https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86#Arabic
https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85#Arabic
https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85#Arabic


 

 

 

 

 

 

 

 ار فرصت اين شما به هللا اگر توانيد می شما." بدهم انجام بهتر آن را توانم می من" گويد، می او

 هللا اگر بعد. کنيم کمک را او نياز داريم و داد ديگری شخص به را فرصت اين هللا حاضر حال در اما داد،

اين اين کار ) اگر حال، اين با. دکني خدمت بهتر وضعيت يک در توانيد می داد، شما به فرصت اين نيز

را به  فرصت اين هرگزبعد  و توانيد مین خدماتهرگز  حاضر، حال در اسالمموضو( را خراب کنيد، 

 دست نمی آوريد.

  

 را آن توانم می من: "گويد می و بيند می محدب آينه يک در را خودش شخص يک که هنگامی

 ناي اما ،یبود تنهايی اگر نيست مهم اين آنقدر. هستند (ررضدادن ) دست از در هميشه فرد" ،بدهم انجام

يرند بگ نکه خودشان رابراي شاخه هيچديگر  حاضر حال در مسلمانان اسالم، دنيادارد.  مسئوليت يک بار

 ثمانیعدستورات هللا هستند. سرزمين ندارند. تنها چيزی که دارند که بتوانند خودشان را به آنجا بگيرند 

 بيت اهل به احترام و اولياء،به  احترامباقی ماند، که  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر راه در که است جا تنها

، شکر به هللا. و آنها دارند تالش می کنند به هر چی دارند آن را خراب و نابود گذارد می (پيامبر خاندان)

  کنند.

 

 راينبناب. که اين کار را انجام بدهد است طبيعی برای او بدهد، چونکه انجام آن را است ممکن کافر

می کنند که به ما ها حمله نمثل آنها شد باشيم  بايد: باشيمگرايانه  شک بايد ،کند نمی حمله ما به کافرآن  اگر

 ماا را انجام بدهند کار اين آنها که است طبيعی کامال. دنکن نمی حمله ها ما به و هستند خوشحالو با ما ها 

دشان را پيروی خو ند و نفس شيطانیهستند به چنين فتنه پيوست بشو مسلمان که می گويند که کسانی برای

 .آورند به دست نمی آخرت در و دنيا اين در خوبی هيچ افراد اينکنند، نامناسب است. 

 

 آخر های فتنه اين. نيست بازی يک اين اسالً . نيست بازی يک موضوع اين گفتيم، که همانطور

 فريب نکودکا يک مثل بايد نه مسلمانان. باشند مراقب بايد مسلمانان باشند، مراقب بايد مردم. هستند زمان

: زمان آخر. هستيم داد توصيف( ملسو هيلع هللا ىلص) مان پيامبر حضرت که زمان در. است روشن بسيار چيز همه. باشند

 در آنها. است مردم برای زغال سنگ( شان دست در) داشتن نگه مثل دين داشتن نگه و ها جا همه در فتنه

 (.داشتن نگه شان دست در) سوز نيم زغال مثل کنند می زندگی مشکل

 

 و داد توصيف( ملسو هيلع هللا ىلص)حضرت پيامبر مان رسيديم. اين آن زمان است که  داد توصيفبه زمان های 

 روشن (ملسو هيلع هللا ىلص)حضرت پيامبر مان  حديث اينبسياری چيزهای است که نمی دانيم، اما بايد مراقب باشيم. 

 اگر یحت. سوزاند می دست تان را آن اگر حتی کنيد حفظرا  خود دين و ،نشويد گمراه: باشيد مراقباست. 

با ، دنکني (اجابت، قانع) موافقتان منافق و کافر با و ديباش مسلمانان با هنوز است، سختتان  برای آن

 .هستند باشيد راست راه در که های مجامع با و باشيد،جماعت 

 

 راه اين از که افرادیمی گويد، "همه با هم در راه رست جمع بشويد.  (ملسو هيلع هللا ىلص)حضرت پيامبر مان 

 آنها و کند می خراب را مردم از بسياری انحراف چونکه اين ".اند شده منحرف جهنم به اند شده منحرف

  رد که است اين ،دهيمب انجام بايد که آنچه. رود می جهنم به قطعا شد منحرف که کسیرا نابود می کند. 

 



 

 

 

 

 

 

 

م.  کنيم که پيش رفت های آنقدر بزرگ کردي شکر را هللا بايد. باقی بمانيم است شده داده ما به هللا که مسير

 باشيم. سپاسگزارداريم ارزش اين را درک کنيم و به هللا  نياز

 

می شود هنوز مسلمان است و  درعکه جلو تان دارد  فرد اما د،يباش ديگری طريقت از توانيد می

 خصشهيد. نمی توانيد آن بد نشان عشقبگذاريد و بهش  احترامهللا است. نياز داريد به او  هاو هنوز در را

دارد، و  داشتنی دوست های عادتنگاه کنيد. همه يک نفر دارند که دوست دارند، که  دشمنرا مثل يک 

. دنشبا (فکری مکتب)تان  مذهبر و يا دکه در قلبش جا می گيرد. همه مردم مجبور نيست در طريقت تان 

ميتواند در هر کدام از آنها باشد. می تواند در هر طريقت های واقعی وجود دارند.  چهلو  مذهبچهار 

پيروی می کند. بايد به خاطر اين  (راهنمای) مرشدکدام که دوست دارد باشد، زيرا در راه هللا است و يک 

 بگذاريم و با هم با او باشيم. احترام شخصنياز داريم به آن  همچنينهللا را شکر کنيم. 

 

 هيچ: "گفت (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر. است داده نشان (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبری است که راه اين

 اين،بنابرنداشته باشد."  دوستخود را مثل خودش  مؤمن برادر او تا برسد واقعی ايمانبه  تواند نمی کس

 ماا هستند، طريقت در آنها حاضر حال در چونکه. کنند توجهبايد به اين  طريقت مردم مخصوصا و مردم

ه سالم تان را گوش نمی کنند. کسعی می کنند جماعت او نيستيد، آنها  از اگر. هستند ینادان روش در

 .نامناسب است اين. بينيم می دهندجواب نمی  سالم به حتی که کسانی

 

دارد نفس خودش را  نياز ،)تمرين بدهد( آموزش ش راخود است نياز دارد طريقت ورد که فرد

 و ،دارد (شريعت) الهی قانون دانستن به نياز ،است مناسب رفتار چگونه دبدان بايد ،)تمرين( بدهد آموزش

 که یکسان و هستند طريقت در که کسانی ،همه را خداوندانشاهللا . داند به ی رااسالم زيبايیدارد که  نياز

 دنتوان[ اندشمن از] کس هيچ بنابراينيکسان بشوند  مسلمانان که. بدهد نشان رست راه ،ندنيست طريقت در

  هليبر ع مردم با ها شر و دنباش ما برای خوب های اعمالانشاهللا . بمانند دور ها شرانشاهللا . بشود نزديک

 .باشند هستند کفار با که کسانی و مسلمانان

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 حضرةپس از  أكبابا، درگاه ،۱۴۳۸ شبان ۲


