
  
 
 
 
 
 
 

 کنیم نابود را کفر کردیم نیّت

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

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

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 می( خواهران و برادران) اخوان. کرد رفت پيش خوب و بود خوب سفر يک هللا به شکر

 شکر: گفتيم پرسيدن؟ می را اين همين هم آنها" بود؟ چطور حلشان بودند؟ چگونه آنجا اخوان" پرسيدند،

 سرزمين آن. ديديم نه سفر طول در بد چيز هيچ. کرديم پيدا زيبا مردم. داد نشان را زيبايی هر هللا. هللا به

 هر آنها. کنند اسالم عليه بر کامل طور به را مردم خواهند می آنها روزها، اين خصوص به. است کفر

 نشان را ديگری چيز هيچ و را زيبا او بخواهد، هللا اگر اما. کنند می سعی جويی فتنه به و ميتوانند چه

 .است هللا نعمت اين. دهد نمی

 

 يکی.  رفت ديگری راه در يکی آن و رفت، مسير يک در يک. بودند رفته جايی در دوست دو

 هايی مکان بودند چگونه" پرسيد، يکی،. بود رفت ديگری های طرف به يکی آن و بود، رفت هللا راه در

 يکی آن" کردم برخورد خوب مردم با. بودند صالح افراد جا همه در" داد، جواب او"  ديديد؟ شما که

 خواستم می چه هر من. خواستم می من که چه آن است دقيقا  . است من نفس با متناسب مکان اين" گفت،

: مثل درست. بدهد انجام همه برای را کار اين که است قادر هللا. نکند جور اين از را ما هللا." دادم انجام

 باشيد، آتش داخل در شما اگر حتی. کرد تبديل  سالم عليه ابراهيم برای سرخ گل تخت يک به را آتش او

 .شويد می آوری جمع هللا مهربانی طريق از خوب مردم با کند، می محافظت را شما هللا که هنگامی

 

 دوباره را آنجا مردم شيطان توسط به آنها. ببرند بين از آنجا از را اسالم کردند می سعی آنها

. کنند تبديل خون درياچه يک به را آنجا اطراف و کنند ديوانه را مردم خواستند می آنها. اند کرده گيج

 در مداوم طور به آنها. کنند خراب کردند می سعی را مردم اخالق و را آنجا آنها، شد، نمی اينطوری اگر

 بودن اخالقی غير آزادی( معنيش) خوانند می آزادی آنها که چه آن اما کنند، می صحبت آزادی مورد

 که ادب با مردم آنها.  داريد شما آزادی بيشتر باشيد، شما تر اخالق بی قدر چه هر. ديگر چيز هيچ. است

 فاشيسم و کمونيسم چه هر آن، از پس. کردند می ستم زياد خيلی را بودند روحانی و داشتند اعتقاد هللا به

 .آمد بيرون بود

 

 برکت و حمايت با .رفتيم آنجا به زمان اين در که است هللا حکمت اين .است کفر قلب پاريس

 همين انشاءهللا،." بردن بين از را کفر کردم نّيت" گويد، می او. کند افزايش را درجهش هللا رفتيم، شيخ

  اين" گفتيم، پاريس قلب از. زنيم می ضربه داريم شان قلب به انشاءهللا او، های نعمت با. داريم را نيّت



 

 

 

 

 

 

 

 در انقالب عنوان به چيزی هيچ. بريم می باال را هللا کالم  انشاءهللا،!" است شيطانی انقالب يک انقالب

 اند آمده ديگران. اند برده بين از را اطراف محيط کنند، می ادعا انقالب که همسايگان. ندارد وجود اسالم

 .اند کرده خراب بيشتر حتی را آن آنها و کنند، می ادعا وهابی انقالب که

 

 به. است کفر بردن بين از ما نّيت گفت، شخ ماالنا که همونطر .کنيم اعالم را اسالم کلمه دارم قصد

. است هللا دست در چيز همه. است ما با هللا است، ما کنار در هللا. نداريم نياز تفنگ و اسلحه هللا، خواست

 که مردم و خواهند می چه آنها. دهيم نمی دارند آرزو و خواهند می چه آنها ما و خواهند می آنچه يعنی،

 می اطعام آنجا از هستند، جماعت وال سنت اهل از خارج که مردم همه. هستند خودشان مثل بردند آنها

 به گذارند، نمی احترام( ص) پيامبر به که است مردم بسياری حال اين با. شيطان انقالب از شوند،

 .اند آمده بيرون آنجا از همه گذارند، نمی احترام بيت اهل به و گذارند، نمی احترام( اصحاب) صحابه

 

. هستند هللا با دارند را ادب اين که کسانی. دارد وجود جماعت وال سنت اهل آموزش و ادب در اطاعت

 مسلمانان به را اسلحه اين آخرش اند، گرفته تفنگ يک که کسانی. ندارد وجود اسلحه به نياز هرگز

 کرده اشاره طرف دو هر در از را مسلمانان داره تفنگ بينيم، می داريم خودمان چشم با .اند کرده اشاره

 که کند می هللا برسد، آسيب خواهد نمی هللا اگر. کنند اشاره بخواهند که اندازه همان به توانند می آنها .اند

 کنند سعی بخواهند که اندازه همان به توانند می آنها باشد، آتش وسط در اگر حتی. افتاد نه اتفاق چيز هيچ

 .هللا کمک و قدرت با رفتيم، ميان در کامل طور به. رسد نمی آسيبی هيچ و

 

 رخ فرانسه انقالب که زمانی کردم اعدام آنجا در پادشاه آنها. بود آنجا فرد يک که بوده هللا حکمت اين

 حضور اينجا هم او. است پادشاه برای کانديد يک او. است آنجا شاهزاده مرد اين حاضر حال در. داد

 های شرارت از صحبت از پس. است خوشحال و کرد قبول هم آن گفتيم، را اين که هنگامی. است

 آن هستند، جا اين حاکميت عثمانی که همونطر. کرد تشکر و تبريک گفت، بار چند او که فرانسه، انقالب

 او محبت، حرکت يک عنوان به. است اسالم به نزديک بسيار هم او. است جا اين حاکميت هم شخص

 .شود می متعجب دنيا و ميايند اسالم به هم آنها انشاءهللا. کرد مرفی سلطنتی خانواده پرچم با خودش

 

 ما اخوان آنها چونکه. نگفت بد کلمه يک کس هيچ. نديديم بد فرد هيچه رفتيم، که جا هر هللا، به شکر

 آنها به حتّی. گفتند می چنين و تکبير آنها. شبيه و ُجبّه رفتن، راه ريش با اطراف در آنها ميدونی، هستند،

 به شکر. کردن اذيت را کسی ايچ نيست نياز چونکه نزنند، جيغ خيلی که بگويند، تر آرام کمی که گفتيم

 آنها. گفتند آمدين خوش و اند آمده زمين آن مردم. نگفتند چيزی هيچ ذهن حالت اين در حتّی آنها هللا،

 است، اسالم اهل برای سود بعد، به حاال از. است گذرانده شيطان قانون. است چگونه حالمان که پرسيدند

 دوست هللا ،که دارند رحمت که های مسلمانان با و أخالق با تربيت، با برای سود. واقعی مسلمانان برای

 اسلحه به دست که مسلمانان، بر فرض ميريزند، خون هستند، جو ستيزه که افرادی برای نه. است دارد،

 .گذارد می مسلمانان عليه به

 

 از بسياری بنابراين. پرسيدند( دعا) نماز از حتی آنها. ديدند را ما آنها که زمانی کردند پيدا آرامش آنها

  مسلمان نفر ۶۶ که گفتند آنها. شدند  مسلمان هم ها خيلی. آوردند بدست نماز و خواندند اند، آمده مردم



 

 

 

 

 

 

 

  شيخ موالنا برکت از اين. کند افزايش را شان تعداد هللا انشاءهللا. کردند حساب آنها. نکردم حساب. شدند

 خريديم، را او که هنگامی" گويند، می آنها. بود داده انجام پيش سال ۱۸ اينجا در سفر يک او. است

 حال در آنها تعداد." است ما برای کوچک آن حاضر حال در. بود کم ما تعداد. بود ما برای بزرگ درگاه

 .مردان و زنان پير، جوان،: دارند وجود مسلمانان بسياری حاضر، حال در. است افزايش
 

 که جای هر.  برويد خواهيد می که جای هر توانيد می شما آن، از پس. است بودن هللا با است، مهم آنچه

 هر باشد، درونت در بد نيّت اگر. نيست درونت در بد نيّت هيچ که زمانی تا است شما با هللا اما بخواهيد،

. باش هللا با. است شما نفس برای مجازات ميفرستد بد مردم شما به هللا که هنگامی. ميبينيد بد را محل

 مردم نفع به هم خودت نفع به هم اين. برو خالص نّيت يک با برويد، که جای هر. باش هللا برای خالص

 .است

 

. اند کرده تربيت امامان عنوان به را فرزندانشان( اندلس اسپانيا،) آنجا ساکنان حاضر حال در ماشاءهللا،

 هستند، خودشان ميان از آنها که هنگامی. شوند می افزايش دارند ساکنان دارد، وجود نياز اين آنجا البته،

 .است تر ثمربخش و مفيدتر آن

 

 ثروتمند از سپس و و کردند حکومت سال ۶۰۰ ـ ۵۰۰ برای مسلمانان. داد زيبا های مکان آنها به هللا

 شيطان. کنند استفاده خوب آن از توانستند نمی آنها و بود، نه هللا دار در آنها ثروت. شدند خراب بودن

 می چگونه کنيم؟ زندگی بهتر توانيم می چگونه" گفتند، با کردند می زندگی آنها و و کرد فريب را آنها

 آنها بودند، دولت يک که هنگامی بود، اينطوری که هنگامی و" کنيم؟ راضی بيشتر را خود نفس توانيم

 يکی را آنها همه. کوچک کشورهای به شدند تبديل آنها. کردند تقسيم کوچک کشورهای بسياری به را

 را آنها يا هستند مسلمان بگويد دادند نمی جازه يا آنها. ديدند رنج بسيار آنها سپس. اند کرده بيرون يکی

 و ظلم خيلی آنجا های سرکشيش حتّی. کنند زندگی بيشتر بود نه ممکن آنها برای ديگر. کردند می بيرون

 .شدند خارج آنجا از و کردند فرار آنجا از آنها همه. ماند نه بگويد هللا که کسی هيچ که کردند ستم

 

 ستم و ظلم که زمانی اما. بود جواهر مکان يک آن ديگر، بيان به. بود دنيا کشور ثروتمندترين اندلس

 آن اما است، اروپا مکان بزرگترين دوباره آن حاضر حال در. فرستد می فاجعه يک هللا دارد، وجود

 ستم اگر. است بشريت برای درس يک هم اين. دارد حکمت يک هم اين. مکان فقيرترين به شده تبديل

 است ممکان هللا. است ستم و ظلم بزرگترين کفر. بريد می رنج را عواقب هستی، کی نيست مهم کنيد،

 .بودند ستمکار کامل طور به( اندلس در مسيحيان) اين اما نکند، ستم که کافری آن کند ترک

 

 ّعز هللا که´ است دليل همين به. اند کشته رفت آنها که هايی مکان در مردم از بسياری آنها راه، همان در

 دنيا مکان فقيرترين به آنها بودند، دنيا مکان ثروتمندترين بار يک. کرد دور آنها از را فراوانی ّجل و

 شده وارد مسيحيان ديگر جاهای در. شد نه ديده مسيحی کشورهای از بسياری در را اين. اند شده تبديل

 ترک و مانند آنجا در هم هنوز مسلمانان اما اند، شده وارد مسيحيان آنجا، و اينجا و بالکان مثل اند،

. نيستند اطالع بی اين از حال به تا همچنين آنها. گذشتند نه هم تکی حتی[ اسپانيا در] آنها اما. نکردند

  تبديل مسيحی به يا گفتند آنها به. کنند زندگی اينجا ستم تحت و ها شهيد های نوه بعد، به اين از انشاءهللا



 

 

 

 

 

 

 

 نهايت، در. کنند می پرستش راز در آنها از برخی و شدند، مسيحی آنها از بسياری. ميميری يا شوی می

. مکان آن برکت به شود می تبديل که. برميگردند حق راه به آنها های نوه انشاءهللا،. بردند بين از را آنها

. دارد وجود بسيار اراده و سازی آماده آنجا هنوز حال، اين با. بيايد راه اين از تواند می تنها برکت

 همه. بشند شيخ موالنا طرفه از خوب خبر مساجد آن. کرد خواهد تغيير هللا خواست به آن انشاءهللا،

 همه بخواهد، هللا اگر. اند شده داده قرار  ها ناقوس و کليساها، به اند شده تبديل حاضر حال در مساجد

 .هللا خواست به بشوند، تغيير دقيقه يک در مسجد يک به دوباره توانند می آنها
 

( خلفای) خلفا نگاه زير اينجا که تشکر بار هزار هللا از همچنين. کند محافظت شيطان شر از را ما هللا

 واقعا ،. کردند می محافظت را مسلمانان اين و مناطق اين عثمانی اسالم، خليفه عنوان به. هستيم

 در. کردند محافظت هللا راه در مسلمانان هم را دين هم از، داد خوب خبر و گفت پيامبر که همونطور

 را اسالم و دادند خون انسان ها ميليون. شدند ايستاده کفر اين جلو مردمان اين شمال، قطب تا راه تمام

 مردم دشمنان مستقيم اما شدند، نه يکديگر از دشمنان آنها و بردند بين از را خود نفس آنها. کردند حفظ

. شدند کافران با هم با و شدند يکديگر از دشمنان[ اسپانيا مسلمانان] آنها ديگر، طرف در سپس. شدند کفر

 .شدند اسفبار مردم و کردند مجازات را آنها آن، از پس فقط

 

 بنابراين،. رفتند خلفا عنوان به جلو آنها. کردند نه قبول هم خليفه آنها. دارد وجود هم دوم موضوع يک

 وحشی بنده که زمانی تا رسد نمی مجازات که گويد می ّجل و ّعز هللا. دارد وجود حکمت يک اينجا، در

 تر زيبا مردم بعد، به هاال از. رفتند بين از آنها که طوری به بود شده خارج کنترل از مکان آن. شود نمی

 .ميايد انشاءهللا تر پاک و
 

 .هللا التوفيقو من 

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 سلطان ابوايوب درگاه ،۱۴۳۶ الثانیجمادی ۲۲


