
 
 
 
 
 
 
 

 بخونین را قرآن خوانین، نه را نور رساله 

 

 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

 

 

 که.  هستيم اينجا حاضر حال در هللا به شکر اما بوديم، آمده درگاه اين در که گذشته زيادی مدتی

. انشاءهللا باشد ما با( عنه هللا رضي انصاری ابوايوب حضرت) مقدس يکی از( معنوی پشتيبانی) برکت

 کشورهای بسياری حال اين با برکتش، با و شهمت با. است معنوی سلطان و بزرگ، سلطان مقدس، سلطان

 را آنها خداوند. داد شکست را آنها( جالله جل) هللا اند، رفته راه از که کشورهايی بودند، اينجا کثيف

 .کند می اذيت چيز هيچ برای کشور و نيست بيکار شيطان دوباره بينيم می اما داد، شکست

 

 تاريک کفر ۱۹۰۰ سال. بود ايمانی بی قرن ،۲۰ قرن گذشته، قرن: بود گفته( ق) شيخ موالنا

 در ها، جداول ،با اين حال. کنون تا ،۲۰۰۰ تا رسد می و. شده آغاز ۱۹۰۰ سال اول در اين. بود ترين

 .ميرود باال دارد اسالم و ميرود پايين دارد کفر حاضر، حال در. اند شده تبديل ۲۱ قرن در حاضر، حال

 

 قدرت عثمانی سالطين از يک هر. کنند کمک خان عبدالحميد سلطان که بودن آماده مردم بسياری

 کرده کمک هللا را آنها و داشتند را قدرت اين آنها نه، يا دانستند می اينها آنها آيا که اين. دشت اولياء هفت

 هم از دشت عثمانی چونکه کرد فداکاری او. کرد فدا را خود او کرد، عبدالحميد سلطان که اشاره از. بود

 می مسلمان خون خيلی و ميرسد، اوج به کافر شوند، می ظهور بزرگ های دولت بسياری پاشيد، می

 او ارزش قدر مردم دنيا، اين در بدهد را پاداشش او به هللا. بود صبور و کرد، تحمل برد، رنج او. ريخت

 .است بلند آخرت در او درجه و ميديدند، بعدا   را

 

به خواست هللا، خوبی برای ما است، خوبی برای اسالم است.  اطراف، زمان اين، حاضر حال در

 است،  ها، و آنهای که گمراه شدند مرتدو شر برای کافران، 

 

 َوالَ تَْرَكنُواْ إِلَى الَِّذيَن َظلَُمواْ فَتََمسَُّكُم النَّارُ 
 

 بنابراين،"و نگرويد به سوی آنان که ستم کردند که می رسد شما را آتش".  (۱۱۳: هود سوره)

 کند می درست مسلمانان برای مختلف های فتنه او خورد، می شکست ها روز اين در شيطان اگر حتی

 ظن سوء با يکديگر به يا و ،دباشن ديگران با دشمن نکنند، پيدا آرام مردم و ،دباشن نه صلح آنها براينکه

 .کنند نگاه



 

 

 

 

 

 

 

هللا کمک  .افتد مین اتفاق هللا کمک بدون چيز هيچيک مسلمان به هللا )جل جالله( متکی می کند. 

آجر  حاضر حال در. شکر به هللا اين قرن زمان برای مسلمانان است. افتد می اتفاقمی کند و با نعمت هللا 

 می ظاهر دارند تدريج به آنها از بسياریگفت، و  های نشانه( ما بسياری صزمان است. حضرت پيامبر )

 .دنشو

 

هستند. اين را، می بينيد، همينطور به  قربانی مردم از بسياریهللا برويم.  کمک دنبال دهيد اجازه 

  .افتد می اتفاقکارهای اين شياطين  خاطر

 

شياطين همه نوع اشکال را امتحان می کند برای مردم را ترسيدند. او هر نوع بهانه دار سعی می 

ببرد. آنها فکر می کنند کار خوب انجام می دهند، آنها شکايت و  شرارتکنه که اين کشور را به فتنه و 

می کنند. مردم پاک بی گناه قربانی می شود، و آنهای که شکايت می کنند شياطين های  قربانیمردم را 

بشوند. به دليل اين  بررسیشکايات های می کند، آنها بايد اول  و اتهامات. هر کسی که  اين هستند واقعی

های  ناله .است ها توپ و ها تانک از تر خطرناک سالح اين. است بزرگ سالح، اين يک همچنينکه، 

. دندهب انجام اه توپ و ها تانک با ار آن دستنتوان نمی آنهاان به سطح هللا می رسد بدون حجاب. مظلوم

 های روش تمامکنند با  صدا فاجعهکردن مردم را دار اين زمان، آنها دارند سعی می کنند به  ظلمبرای 

 .ممکن

 

 مکان در ما صداینداريم، و  [سياسی قدرت از]با هيچ کس  ربطی هيچ مانداريم،  اختيارما هيچ 

هللا در اينجا داريم می دهيم. هيچ بهمان ندادن،  خاطر بهنصيحت  حال، اين با. شود مین شنيده باال های

ما باشد.  وزير نخست با و جمهور رئيسشکر به هللا، هيچ سهم  از هيچ کس به ما نرسيد. هلل راضی با 

 دهيد اجازه)ق(.  ناظم شيخ ای شاخهنرسيد،  طريقتبه اين  آنها از ديگری چيز هریا  تومانحتی يک تک 

 مادی منافعبا هيچ کسی برای  ربطیبگيم چون داريم يک چيزهای می شنويم. هيچ  آشکاراآن را اينجا 

 نداريم. برای اين کار نمی کنيم. 

 

سال پيش موالنا شيخ  ۳۰ – ۲۰در اينجا بود،  قراضهو  خراببه هللا هر چه درگاه قرق،  شکر

 تواند نمی کس هيچنگر داشتند. شکر به هللا برای اين می گويم،   )ق( بهمان گفت بخريم. هرگز آنها ما را

هللا آن ها را به ما از طريق کار  ."ندداد آنها به و بودند دولت به نزديک آنها" :مثل چيزهايی يدبگو پس

می شوند و ما از اين به هللا سپاسگزاريم. برای اين است  مديريت اجارهکرد، و دارند با  اعطاهای خودمان 

 نمی رسد. اذيتکه اينجا داريم ين نصيحت را می دهيم، اينطوری به هيچ کسی 

 

 ديگری جای هيچ. ايستاده باال سر کافر برابر دردنيا،  کشور اين تنهاسر اسالم در اينجا است. 

 تالش]بشود." به اين دليل است که تمام اين  محکومممکن است  غرب،موالنا شيخ می گويد، " .داردن وجود

ها شان هيچ  توپخانهتانک ها و  .نيست مهمبيايند.  آنها دهيد اجازهمی افتند.  اتفاقدارند [ نظامی کودتای

که گفتيم، آنها هم اين را  همينطورهللا. اما  خواستبا  دبرسانن  صدمه هيچ مامعنی ندارند و نمی توانند به 

 دست در بزرگ سالحکشور را. آنها يک  شوراندنبرای  فرصتیمی دانند. به همين دليل است که آنها 

   .است[ پاکسازی به توجه با] ستم از لعنت ايندارند. 



 

 

 

 

 

 

 

 زير بود، ايستاده تانک مقابل در ماشاءهللا ما ملت صورت، اين غير درخيلی از اين می ترسيم. 

نرفتند. شکر به هللا همه را داريم و ترس نداريم.  عقبند، اما آنها يک قدم شد شليکها  گلولهتانک رفتند، و 

 ها نيست. مظلوم غم و حسرت لدنبا و رحمت دارد ما ملتهمينطور که گفتيم، کل  حال، اين با

 

 کنيم. بررسی کامل طور بهرا خبرچينان بايد  گفتيم، که همانطوربايد از اين بسيار مراقب باشيم. 

اجازه نمی دهند  تنها نه [FETO] گروهد: مردم اين گرفتن تحت تاثير طنا مربو ديدم و شنيدم مردم بسياری

به آنها نزديک بشايد. از بسياری مردم ديديم که  متر صداجازه نمی دهند  حتی آنها، دبهشان نزديک بشاي

را همه  حقيقت انشاءهللاکردن و گفتند: "صبر ها  افراد اين حال، اين با. دادن و قربانی کردن.  اطالعات

را بايد از اول  اشتباهاتکنيم. درست نيست گفتند: "زمانش اين نيست".  صحبتبايد از اين چيزها بدانند." 

 بشوند. ثابت بالفاصله آنها که طوری بهکنيم  صحبت

 

کرده است."  انکار عدالت ،عدالت تاخير" :است گفته چيز ترين مهم و است، مهم چيز يک عدالت

اگر شما عدالت را پس از پنج يا ده سال بياوريد، فرد ممکن است بميرد و يا مردم ممکن است قربانی ای 

 آن را بالفاصلهبايد فرد را فراموش کرده ام، و هنگامی بيفايده است. شکر به هللا که در راه رست هستيم. 

 گفتيم، که همانطورکنيم و از هيچ کسی نه ترسيم.  اعتمادکنيم که گمراه نشويم. بايد به هللا  اصالح ابتدای در

الزم نيست زندگی کنيم در ترس فکر "آنها آن را دوباره انجام می دهند. آنها آن را دوباره امتحان می 

 کنند." با خوست هللا آنها نمی توانند آن را انجام بدهند. 

 

ِ َودَْع أَذَاهُْم   َوتََوكَّْل َعلَى اّللَّ
 

او می گويد: "به هللا توکل رها کن آزردن ايشان را توکل کن بر هللا".  "و (۴۸:احزاب سوره)

می کند از  خوشحالما را  کامال  ی که موضوعبش.  سپاسگزارهللا را انجام بده. به هللا  تدستوراکن." 

 حالما، در  وضعيتاو نه بود، خدا می داند  خاطرهای هللا است، که او ما را کمک کند. اگر به  نعمت

 ، چه بود. چونکه کافران بی رحم هستند. مسلمانان با رحم هستند.حاضر

 

 کافر بين تفاوت .هستند خودخواه آنهاکافر هرگز با شما رحم نمی کند. کافر رحم با خودش دارد. 

هستند.  فردگرايی همه و است خودخواهی غرب فرهنگ که گويند، می روانشناسان حتی است، مسلمان و

 ،يمگرفت غرب چيزها از بسياری ش فکر نکند.خود زيست محيطدر مورد  همچنيناسالم، اسالم نيست اگر 

 به اماکردند،  مسموم کم کم را ما آنها البته،اين را بدهند.  دنمی توانستن کامل طور بهاما شکر به هللا، آنها 

 که چيزهايیاو را گوش کنيد.  قديمیصحبت های تبديل کنند.  خواستند میبه آنچه   دنه توانستن کامل طور

 حاال از است پيروز دوباره اسالم انشاءهللاصحبت های گفته بود.  بسياری در دنافت می اتفاق دارند امروز

 .است تر نزديک انشاءهللاسالم  عليهمهدی  ظهورو  بعد، به

 

 ،اينطوری می شود دنيا تماممطمئنا  . نمی آيد بيرونهمينطوری  سالم عليه مهدی حاضر، حال در

  اوج به استبدادکه  ،افتضاحیيعنی چنين صحبت کرد.  آشوب( ما از يک صچونکه حضرت پيامبر )

 



 

 

 

 

 

 

 

می آيد، پس از آن، پس  پايينمی آورد، و عيسی عليه سالم  عدالتسالم ميرسد و  عليهميرسد، بنابرين مهدی 

 .دهد می رخ قيامت روزسال،  ۴۰از

 

 دوره يک اين. اينطوری باشد هميشه برای تواند نمی اين چونکه هللا، خواست به است نزديک  

در  .دارد ادامه ،همچنان ،او خالقيت و است خلق کرده زيادی چيزهایخيلی  چونکه هللا عز و جل. است

، "کدام آدم؟" "آدم های ديگری هم وجود دارند؟" داد پاسخ فرشته" و تعداد؟ چه يک مرحله آنها پرسيدند، "

و قدرت هللا عز و جل تنها با  عظمتسالم. آيا فکر می کردی  عليه، آدم آدم، هزار ۱۲۴ ظاهرا  او پرسيد. 

 ؟ اين فکر از بين برود. موجوداتانقدر خلق پس ما ها تمام می شود، 

 

 لَُموِسعُونَ َوالسََّماء بَنَْينَاَها بِأَْيٍد َوإِنَّا 

 
 بنابراين،  .نهاديم به نيرويی و همانا ماييم فراخی دهند گان""و آسمان را بنياد  (۴۷:ذاريات سوره)

 .افتاد خواهد اتفاق اين همه و داد خواهد رخ قيامت روزبرسد،  زمان وقتی .نيست هميشه برای ما زمان

در آن زمان می  هميشه برای جهنم و بهشت و شد، خواهد سوال مورد)روزه قيامت(،  محشرپس از آن، 

 شوند.

 

نميگذرد، سال. از آن زمانش  ۱۰۰۰۰يا  ۵۰۰۰قدر که آن باشد،  چه هرزمانی دارد،  اين دنيا يک

. برای ابديت"تا زمانی  گويند، می مردم، و سپس تمام می شود. افتند می اتفاق چيزهايی برخی قطعا  

می گويند. چه ميتوانيد به آنها بگويد؟ نياز نيست هيچ چيزی  نادان کلمات برخی اوقات گاهیهميشه،" و 

سال زندگی می کنيد. خوب است اگر زندگی انقدر  ۱۰۰ حداکثر." کجا؟ ابديتبگويد. "اينجا هستيم برای 

 طوالنی داشته باشيد. 

 

 خواهد تالش شما. استمؤمنان  برای تجارت جای و کفران است برای بهشت دنيا اين بنابراين،

 به چشم يک اندازه به حتی دنيا اين. نه کنيد خراب اين دنيا برای را خود آخرت هنوز. آخرت برای کرد

و  ۵۰۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰افرادی وجود دارد که . است کمتر آن از آخرت، به مقايسهدر  نيست زدن هم

 بنابراين( ايستاده می ماند. القيامهيوم و الدينيوم عربی، به داوری نهايی) روز حسابسال در  ۱۰۰۰۰

می مانند. آنجا نمی توانيد اعتراض.  روز حسابدر  کنون تاسالم  عليهاست که بيشتر از زمان آدم  افرادی

 .جهنم به يا و بهشتشما اين درد را رنج می بريد، و سپس می رويد به ، هداد قرار را شما خداوند

 

قبول  قابلو گمراه کردن يک نفر ها  دنيوی آوردن دست به برایبنابرين، خون ريزی يک نفر 

اگر مردم وجود دارد که به آنها اين پيام ها نمی رسند، اجازه دهيد آنها نيستند. اين چيزها حساب می شوند. 

بخوانند.  را آن از خوبی تفسير بايد آنها وکنند و قرآن را بخوانند. اجازه دهيد آنها قرآن را بخوانند،  توجه

 .فهمد می خوب را آن کس هيچ. دنخوان نه را نور رساله نه و قطب سيد آنها دهيد اجازه

 

 آنها بينيد، می شما و ،را خوندن نور رساله کردن درک بدون آنها همه. درا بخواني قرآن خواندن 

  اجازه. باشد قرآن از بهتر تواند نمی چيز هيچ ،."است قرآن از بهتر اين" ند،گفت می آنها. شدند تروريست



 

 

 

 

 

 

 

 نور رساله: " گفت او. گفت )ق( اين را خيلی شيخ موالنا. بشوند ديوانه می شوند، ديوانه که کسانی دهيد

  شيخ موالناجلو  خواندن بار اولين آن را برای که کسانی حتی. کند نمی درک را آن شما!" کنيد دفنرا 

 مناسب یها کتاب." خوانده او که آنچه از  عکسبر گفت مردم به او: "گفت شيخ موالنا و ،اندخوانده

 !بخوانيد

به يک مسلمان يا به يک زن ميتواند مسلمان باشد؟ به خاطر  شليک می کند گلولهآيا کسی که يک 

کجا آن را ياد گرفتند؟ آنها، آن را از آنجا خوندن. از کجا بيشتر ممکن است آن  هللا، آنها حتی انسان نيستند.

 .درا نمی خواندي احاديثد گرفتند؟ اين چيزی است که اتفاق می افتد هنگامی که قرآن و يارا 

 

 می ديگر کجا. دست به که چيزی اين از را آن آنها دارد، وجود گرفتيد؟ ياد اين آنها که جايی. 

 احاديث شما که زمانی و خواند نمی قرآن شما که زمانی شما که است چيزی اين بگيرند؟ ياد از را آن تواند

چيز را  چه و قطب سيد ،کرد خراب را قرآن که کسی ،ياد گرفتند هرگز از را آن آنها يا و. خواند نمی را

  .خواندن اخوان از را آن آنها. نکرد خراب

 

 مطالعه آنها که ديگران اين و خطيبان امام :دو هر. مکن صحبت اينجا در آنها از هم من دهيد اجازه 

بودن  چيزهايی اين. می کنند فاسد را دين که چيزها هستند اين. هستند طلب اصالح و سلفی آنها. می کردن

 دهيد اجازه. ه اندآمد بيرون عثمانی از پس که چيزهايی ،وجود نه داشتند عثمانی امپراتوری دوران در که

 .گيرند می قرار ها ما روی از آنها مشکالت اين همهباشيم چونکه  مراقب ها ما

 

می  ستايش را خود که فرد يک نه دنبال. بروند (ياهو) واقعیهای  مرشد از پس مردم دهيد اجازه

ما ( ص) پيامبر حضرت حتی." هستم من: "نه گفت هرگز )ق( شيخ موالنا. دنستودرا می  خود که ،کند

 او که گويد می او دهد، می نشان او به( جل جالله) هللا که زمانی حتی." هستم عادی فرد يک من: "گفت

. به هللا است دقيقه هرکه  گويد می که مرد يک پيروی کنيد و ديشوب بلند تواند می شما چگونه. داند نمی

 .کنند درک بدهد که آن را ذهن يک خداوند. أستغفر اّللٰ  توبه

 

. هستيد ساده شما اگر ديخوانبرا  قرآن يکم اما است، خوبريايی  بی. است ساده بسيار ما ملت

او اينطوری  نه،: "گويند می مردم از بسياری حضر حال در. نه يا گويد می راست مرد اين اگر ببينيد

چه انجام می دهيد؟ از اکنون گناهان به شما ميروند. شما داريد به  ببعد اين از" .است اين مثل اين. نيست

 از پسآسيب ميرسانيد. هنگامی که خودت ها از طريقه به خودت آسيب ميرسانيد،  خودتاناز طريقه  خ

 بريد. مهم نيست درد و رنج بردند در دنيا، بلکه در آخرت بدتر است. می رنج را شما آن

 

 محافظت شيطان شر از را ما خداوند. کند موفق را ما هللا است ممکن کند، کمک ما به خداوند که  

هللا  که. نکند گمراه را ما خداوند که. هستند شيطان مثل که مردمی شر از و شيطان، سربازان شر از ،کند

 .نه دهد قرار به پايان ها را و مسلمان ها را  مؤمن او که. نه برد پايان به  کشور اين

 

نه باشيم. داريم  عدالتی بی انشاءهللاهيچ کسی را رد کنيم.  حق دهدن اجازه ما به خداوندانشاءهللا  

  هر کسها به مردم اينجا بدهد. هللا ار رازق است، او به   رزق. که هللا نعمت مميگزاري سختروزهای 

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1


 

 

 

 

 

 

 

برکت  با حالل از مان نوشيدن و مان خوردنسخت نه باشد. که  انشاءهللاخودش را می دهد.  معاش امرار

 .باشد سالم عليه مهدی برای سربازان ،بشويم اسالم برای هایسربازباشد. که هللا را شکر کنيم و 

 

. هللا اين را ميبيند، و اگر افرادی است که اين را هم ميبينند بايد بگويند: "اين درست نيست"، پس 

 اگر نه، که هللا ياور ما باشد. .کند می پيدا را خود جای از اين عدالت

 

 .الفاتحه تعالی هللا
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