
 
 
 
 
 
 
 

 تنها با هللا باش  

 

 انغالو عهيكى ٔسحًح هللا ٔتشكاذّ،

 .أعٕر تا هللا يٍ انؾيطاٌ انشخيى. بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 انصالج ٔانغالو عهى سعٕنُا دمحم عيذ األٔنيٍ ٔاآلخشيٍ،

 هللا، يذد يا عاداذي أصحاب سعٕل هللا، يذد يا يؾايخُا،يذد يا سعٕل 

 .ؽيخ عثذهللا انفائض انذاغغراَي، ؽيخ دمحم َاظى انحماَي، دعرٕس

 .يذد. اَصاس ايٕب اتٕ

 .طشيمرُا انصحثح ٔانخيش في اندًعيح

 

 

يی  صحثد اگش حری. اَؾاءهللا اعد خًاعد دس خٕب ٔ( اَدًٍ) صحثد تا ايغرادِ ٌيا طشيمد

چيضْا  ًْاٌ اگش حری يؾکهی َيغد ْيچ. يی کُُذ فشايٕػ يشدو داَيى، يی کّ چيضْايی (اؽاسِ)گٕيذ 

 تاسْاکّ ايٍ سا  ُْگاو فًٓذ يی تٓرش فشد يک. ًَی سعاَذ آعيثی ْيچعٕد يی آٔسد تا . ذيؾُٕت ِدٔتاس سا

 .تؾُٕد تاسْا ٔ

 

 أنياء ساِ ٔ( فضيهد) صانحيٍ ساِ ايٍ .اعد َمؾثُذی ساِ داَيذ، يی کّ ًْاَطٕس ،ٌيا ساِ

. اعد دنپزيش يی آٔسَذ رکش تّ آَٓا چيض ْش ٔ اعد صيثا گٕيُذ يی آَٓاکّ  چيض ْش. اعد( حضشخ ْا)

ْشگض چيضی يی گٕيُذ کّ  اعد، َؾذِ دسک کايم طٕس تّ کّ گٕيُذ يی چيضی ألاخ گاْی آَٓا اگش حری

تاؽذ. آَٓا آَچّ کّ هللا يی گٕيذ، ٔ ْيچ چيضی تيؾرشی، دعرٕس يی دُْذ.  يشدو يا ٔ ؽشيعدتا  يخانف

 ْيچ اصم دسايا  عُگيٍکًی  سعذ يی َظش تّيی کُُذ ٔ  فسا ذحشييؾايخ  ْای داعراٌ آَٓا ألاخ گاْی

 دادِ َؾاٌَذاسد. ْيچ چيضی، حری کٕچکرشيُؼ تيشٌٔ اص خا َيغد ٔ يا يماتم ساِ کّ هللا  عُگيٍ چيض

ٔ عانى  ذمهثیدسک يی کُذ، خٕدػ سا ايُطٕسی ييثيُذ. اَمذس ؽيخ ْای  کغی کّ آٌ سا ايُطٕسی. اعد

 ْيچْا کى ْغرُذ.  ٔالعیْغرُذ ايا  ٔالعیيی کُُذ کّ يشؽذ  ادعاخيهی ْا  ٔخٕد داسَذ. ذمهثیْای 

کغی کّ اص ؽيخ تذ يی گٕيذ تّ خاطش ايٍ اعد کّ عية  ٔخٕد َذاسد. ٔالعیی تا ؽيخ، تا يشؽذ اؽرثاْ

دس ؽيخ ْا ٔ يشؽذ  اؽرثاًِْيؾّ، اص صياٌ حضشخ پيايثش ياٌ، ْيچ ْای خٕدػ سا دس ؽيخ يی تيُذ. 

يی  آَٓا يٕسد دس،" گفد سا چُيٍ يکی آٌ تُاتشايٍ، ،گفد ايٍ سا يکی ايٍ َّ،ٔخٕد َذاسد. " ٔالعیْای 

 َظشيی کُذ تّ طٕسی کّ تّ  ٔاسَّٔٔ يعُی سا  ذآَٓا کهًاخ ؽاٌ سا يی خٕاَُگٕيُذ تذٌٔ داَغرُذ. ٔ يا 

  ( ْغرُذ.يعُٕیتانغ کايم ) يشدو آَٓا کّ حانی دساعد.  اؽرثاِيک  شعذت

 

"، لشاٌ يی گٕيذ. يعُی، داعراٌ ؿنمصا ؿفالصکشدٌ دعرٕس هللا اعد. " فداعراٌ ذحشي

حکاياخ کشدٌ تشای يشدو تّ طٕسی کّ دسط تگيشَذ. حضشخ پيايثش ياٌ گفد، "داعراٌ ٔ  فذحشي

 سا َؾاٌ يی دُْذ.  ٔالعیًْچُيٍ ساِ  عشتاصاٌ هللا ْغرُذ." آَٓا

 

 اچٍ ذ يک يٕسد دس أ. تٕد خهيفّ تّ َضديک" ًَيؾُاخد خٕدػ" کّ يشدی سٔصگاسی، سٔصی

ُم اَلّلِ  ٔ يعشٔف أنياء اص ْْ   چٍ ذا يک تغذادی، خُيذ حضشخ آَٓا يياٌ دس. يی کشد ؽکايد( هللا يشدو) أَ



 

 

 

 

 

 

 

تا  يخانف يشدياٌ ايٍ کّ تٕد گفد خهيفّ أ تّ. تٕد ْى َٕسی دمحم َاو تّ صانح فشد يک ًْچُيٍ ٔ يشدو،

 ٔ هللا عفاسػ صيش خهيفّ، کّ ذحشيف کشد ساْی چُيٍ دس آَٓا اص أ. ْغرُذ( يهحذاٌ) صَذيک ٔ اعالو

، يک ف تٕدٌصُْگايی کّ دس  ."عش آَٓا تثاسيذ" داد دعرٕس تالفاصهّ ،آَٓا اص يشدو اص يحافظد تشای

خٕدخ سا أنيٍ گزاؽريذ  چشا" ؽذ صدِ ؽگفد خالد،، "أل عش يٍ سا تثاسيذ." گفد افُذی َٕسی دمحمدفّ 

تيؾرش تپشعرُذ،" عاعد "، تٓؼ پشعيذ. "ايُطٕسی آَٓا ييرٕاَُذ هللا سا، کى کى، يک ُْگايی کّ َياص َثٕد؟

گزاؽد تّ طٕسی کّ يک دسط تشای يشدو تؾٕد. "ايٍ يشدو ْا  خالد لهة دس چيضی هللا خٕاب داد.

چَٕکّ خهيفّ تا ؽٓادخ ْش داد.  ذٕضيح سعذ. آدو ْای خٕب ْغرُذ،" تّ خهيفّ يی َظشَيغرُذ آَچّ کّ تّ 

االعالو،  أ خٕب ذشيٍ عانى ْا سا، ؽيختگيشيذ. أ آَٓا سا صيشِ ايرحاٌ لشاس داد.  کغی ًَی ذٕاَذ ذصًيى

ساعد  االعالو يک چٍ ذا عٕاالخ پشعيذ. حضشخ تّ عًد کشد تشايُکّ آَٓا سا ايرحاٌ کُذ. ؽيخ ذاص

چپ َگاِ دليمّ ايُطٕسی تالی ياَذ. تّ عًد  پاَضدِ ذا دِ يذخ تّ ِ کشد. أاخٕدػ دس طٕل يک يذذی َگ

االعالو  ؽيخ. داد پاعخ عٕاالخ ذًايی ٔ کشدِ خى سا خٕد عش أ عپظکشد ٔ ْيچ کاسی َيض َکشد. 

تّ عًد ساعد ٔ تّ عًد  ؟کؾيذی اَمذس طٕل چشا ايادادی  پاعخ سا آَٓا ًّْ. خٕب تغياس: "پشعيذ

 افراد؟"چپ دس طٕل يک عاعد َگاِ کشدی. چی اذفاق 

 

 ساعد عًد دس فشؽرّ تّ داَيذ؟ يیايٍ سا  پاعخ آيا ،کشدو َگاِ تّ عًد ساعد" داد، پاعخ أ

 ".داَى ًَی: " گفد ًْچُيٍ أ داَيذ؟ ايٍ سا يی پاعخ آيا کشدو، َگاِ تّ عًد چپ: گفد أ. پشعيذو

ٔ هللا تّ لهثى . کشدو َگاِ ىلهث دس"فشؽرگاٌ پاعخ سا ًَی داَغرُذ.  حری عٕاالخ اَمذس عخد ْغرُذ کّ

سا  [پاعخ]"يٍ ًَی داَى. هللا فشعراد. انّ حك کشدو،" أ گفد.  تُاتشيٍ صحثد ،خٕاب سا اسعال کشد

أ  ؽٕد يی تاعث هللا داَذ، ًَی أ اگش حریيشدو حميمد سا تگٕيُذ.  چُيٍ ؽٕد يی َؾاٌ داد." هللا تاعث

 پظ" ؟ساخة آَٓا چّ فکش يی کُيذ اعد؟ چگَّٕ آَٓا": پشعيذ خهيفّحميمد ذشيٍ ٔ خٕب ذشيٍ سا تگٕيذ. 

 ".َيغد يغهًاٌ کظ ْيچ پظ َيغرُذ، يغهًاٌ افشاد ايٍ اگشاالعالو گفد، " حضشخ ؽيخ

 

حاضش، احرشاو تالی  حال يثم اکٌُٕ َيغد. دس .داؽد ٔخٕد حميمد ٔ عهى تّ احرشاو گزؽرّ، دس

ؽذِ  اَغاَی غيش حاضش حال دس آَٓا. اعد تيد اْم ٔ پيايثش دؽًُاٌديگش َياص تّ يشدو گفرُذ کی ًَاَذ. 

تّ آَٓا َياص َيغد ْيچی تگٕيى. . اَذ ؽذِ ذثذيم سحًاَّ تی تّ اَذ، ؽذِ ذثذيم ْيٕال تّ کّ ْغرُذ کغاَی .اَذ

هللا تشای آيد  عزاب آَٓاآَٓا، دس ْش حال، يک يشد کّ اصػ يؾکٕک ْغرُذ يثم يک يگظ يی کؾُذ. 

اص صياَی کّ فمظ دَثال َفظ خٕدؽاٌ سا ؽاٌ ْغرُذ، صيشا آيد َيض اص کُرشل خاسج ؽذ ٔ احرشاو َذاسَذ. 

ساضی کشدٌ سفرُذ ٔ دس خذيد َفظ ؽاٌ ْغرُذ، تُاتشيٍ هللا تّ يغهًاَاٌ يؾکالخ يی فشعرذ. ايُٓا فرُّ 

 ْای آخش صياٌ ْغرُذ. 
 

 دادِ َداخ ،تذُْذ اَداوسا  ديٍ اص دسصذ يک آخش صياٌ يشدو اگش: "گفد ياٌ پيايثشحضشخ 

 حك، ساِ دس اعد َياص ايا ،داسد فضيهد خيهی. داسد فضيهد خيهی کّ اعد یصياَ يک ايٍ." يی ؽَٕذ

گٕػ  ٌ سإْط َفظ ٔحؾی ذا نزخ ْای ٔ َياص داسيذ. کُيذ يماتهّ هللا ٔ پيايثش َّ تايذ تّ .هللا تاؽيذ ساِ دس

لثٕل ًَی کُُذ ْيچی تّ َفظ يشدو  کّ ًّْ خا ييثيُيىدس . تايذ حميمد سا لثٕل کُيذ. َکُيذ )اَداو َذْيذ(

 ؽاٌ 

 



 

 

 

 

 

 

 

، نزدیک منفجر شدن هستند آنها ،می گویند آنها به را چیز کوچکترین که هنگامیتگٕيُذ ٔ حميمد سا لثٕل ًَی کُُذ. 

را می خواهند بسوزانند. مردم چنین نفس های دارند. میتوانند بسوزانند  دنیا تمام اما ،را کشور یا وخود را  خانه تنهانه 

این مردم بدنام هست. آن مردم همه رم را  ,نرونکردن.  نابودو  سوزاندبدون توبه کردن. دیدیم چگونه مردم در گذشته 

 میآن را ن .بود پیش سال ۰۲۲۲بود.  زمان. رم یک جای کوچک این با مقایسه. هیچی نیست در سوزاندبرای نفسش 

اگر مردم میتوانست، تمام  .بود کوچکتر مکان یک این .کنید مقایسه( کند می زندگی افندی شیخ که منطقه) بیکوز با دیتوان

به دست می آورد،  فرعون که هایی فرصتند. شیخ افندی یک بار گفت، "اگر فرد سوزاند میدنیا را به خاطر نفس شان 

 می شدند."  فرعونهمه  

 

 از خط تمیزترینمان  پیامبر حضرت خط. آمد ها مردم ترین وحشتناک و بدترین میان از مان پیامبرحضرت 

اما کسانی که در اعترافش بودن خیلی می رسد.  سالم علیهندارد تا آدم  لکه هیچ که خط یک از او. است ها اعراب میان

 آسیب می رساندن. حضرت پیامبر مان گفت، " هیچ پیامبر انقدر مشکالت نداشت." 

 

 مسعود ابن عبدهللاحضرت . بگویم مان پیامبر حضرت معجزات و کرامت از داستان یک دوباره دهید اجازه

 شد، نازل الرحمن سوره که هنگامی. بود قوی او حافظه و بود قرآن قاریان بهترین از یکی او. بود( قرآن حفظ) حافظ یک

، "کی این سوره را جالی مشرکان )بت پرستنان( می با پرسیدشجاع بود  مرد یک دنبال( ص)مان  پیامبر حضرت

قوی نه بود. حضرت پیامبر مان یک دومین بار  و کوتاه بود، کوچک، ریز، بسیار او وخواهند؟" هیچ کسی جلو نرفت. 

 ین بارسوم یک( ص) مان پیامبرحضرت  .یک قدم جلو آمد مسعود ابن عبدهللاحضرت و هیچ کسی جلو نرفت. پرسید 

 جمعترین قریش آنجا  هنگامی که هیچ کسی جواب نداد، "برا و برای آنها بخواهند،" بهش گفت. او دید که ظالمانه. پرسید

)البته با  وضعیت آن در اوگوش او را کشید و زدش. آن نیز گوش او را بارید.  ابوَجهلاو بی ترس خواهند. . بودند شده

سالم را دید که می خندید و علیه  جبرئیلاو . بود غمگینبر گشت. حضرت پیامبر مان خیلی  مان پیامبر حضرت به گریه(

م چه اتفاق می نمیدا" "؟است خندیدن برای چیزی آیا. است وضعیت این در مرد این و یدخند داری می جبرئیل،ای گفت، "

مرده ها  است، داده رخ بدر جنگ که زمانی آن، از پس سالم گفت.علیه  جبرئیلخوندم،" می  دوباره در آن زمانافتاده و 

 کمی سرنیزه یک او بهتا هم می روید." " گفت، مسعود ابن عبدهللابودن. حضرت پیامبر مان به حضرت ها  زخمیو 

 است هللا حکمت ایناینطوری جهد نیز برات نوشته می شود. بکش کسی را که پیدا کردی." : "گفت و داد غریب و عجیب

با ترس در همان آن را از دور،  مسعود ابن عبدهللاها پیدا کرد. حضرت  نفس آخرین در زمین روی بررا  ابوَجهل او که

 در نیز را اینفرو کرد.  او بینی در را هسرنیز بود. قویبود، یک مرد خیلی  اژدها. چونکه شبیه یک نگاه کرد زمان،

داشته  تنفربا آن دوستت بگو، که هیچ کسی نیست که از او بیشتر  ؟تا هستی" ،دید را او ابوَجهل که هنگامی. است قرآن

 من فرعون"شنید، گفت،  را این مان پیامبر حضرت که هنگامیای این را حتی در زمان مرگش گفت. باشم،" او گفت. 

 ."بود مرگ حال در که زمانی دارم، اعتقاد منت،" او گفت من، "آگفت فرعون .است موسی برادرم فرعون از بدتر

 بنابرین حضرت پیامبر مان در میان چنین جور مردم بود. 
 

که انجام  چیز هر. دیباش هللا با تنها. می گذارد اثر مظلوم نفرینهللا عز و جل بهترین را از هر چیز می کند. 

مظلوم در این بدهید برای هیچی نیست، هیچ فایده ندارد، اگر با هللا نه باشید. آسیب به خودتان و به دیگران می رسانید. 

 احترام اولیاء( و اصحاب) صحابهکه به  خیلی مهم استدنیا میمیرد و میرود، اما نیز فرد اذان در آخرت رنج میبرد. 

باید به یک مسلمان زنده و یا  .دارد وجود موضوع این مورد در احادیث به زنده ها. خیلیبگذاریم. هم به مرده ها و هم 

یک تصرف می رویم و با ادب او رویش را می پوشانیم. در  ،داریم میکنیم قبر یک که هنگامیاحترام بگذارید.  مرده

یک  فرقاینجا نیاز است  درو زشت به قدر ها، از اسالم نیست بلکه از شیطان است. ذهن داشتند آن چیزهای شیطانی 

 خواهد وجود فرقه ۳۷، شکر به هللا، است. حضرت پیامبر مان گفت، "جماعتو این اهل سنت و  را ببینیم.واقعی مسلمان 

با خوب ها هستند. سعی کنید با  تاکثریاست." شکر به هللا  اکثریتبه جهنم میروند. و این گروه  ۳۰. بجز یکی، داشت

 آنها باشید. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

هللا  .ؽذٌ گًشاِ ْى آَٓا حریدس حال حاضش کغاَی ْغرُذ کّ تٓؾاٌ "عانًاٌ تضسگ" يی گٕيُذ. 

داسد. َّ ذا تّ عانًاٌ دادو. ٔ آَٓا داسَذ  لغًد دِ ذا عض ٔ خم تّ حضشخ پيايثش ياٌ يی گٕيذ، "حغادخ

ععی يی کُُذ دْى سا ْى تّ دعد تيأسَذ." َياص داسيى کغی کّ ٔالعاً ديٍ سا ييؾُاعذ پيذا کُيى. عانًاٌ 

ذُٓا عانى تشای عٕد خٕدؽاٌ ْغرُذ. عانى کّ ساِ سعد سا َؾاٌ يی دْذ، عانى ٔالعی اعد. عانى حغٕد 

 ؽشيف حذيثايُدا َيض دٔتاسِ يک ػ فذا کاسی يی کُذ، عانى تذ اعد. کّ آخشخ خٕد سا تشای عٕد خٕد

دْاٌ ؽاٌ تيشٌٔ يی آيذ  اص عغم صيثا، ْای تا نثاط صياٌ آخش دس تيشٌٔ يی آيذ افشاد ايٍ: "داسد ٔخٕد

 ُْگايی کّ صحثد يی کُُذ، ايا چٌٕ تشای عٕد خٕدؽاٌ صحثد يی کُُذ، خای ؽاٌ خُٓى يی ؽٕد. 

 

 تٓرشيٍ دس. اعد ايٍ آخش صياٌ ،گٕيى يی کّ ًْاَطٕسعانًاٌ ٔالعی تّ خغرّ هللا ٔخٕد داسَذ. 

ُذ اص آيد آخش صياٌ تاؽُذ. خٕاعر يی يشدو اکثش. سا تّ دعد آٔسدٌ آخشخ تشایيی کُيى  صَذگی صياٌ

ؽکايد کشدٌ خٕب ؽکش تّ هللا، أ يا سا دس ايٍ صياٌ خهك کشد. تايذ هللا سا دس ْش ٔضعيد ؽکش کُيى. 

هللا دس ايٍ صياٌ َيغد. يشديی کّ عادخ تّ ؽکايد کشدٌ، ًْيؾّ ؽکايد يی کُذ. ؽکايد ؽًا چيغد؟ 

أ دس ايٍ صياٌ خهمد کشدِ اعد، ٔ دس خهمد کشدِ اعد، ٔ تّ صياٌ حضشخ پيايثش ياٌ ًَی تشذد. 

اسصػ ايٍ صياٌ سا تذاَيذ. . تاؽيذخٕؽحال  تُاتشايٍايٍ صياٌ صَذگی يی کُيذ ٔ آَٓا سا ذحًم يی کُيذ. 

تّ هللا اعرًاد کُيذ چَٕکّ يياص ْيچی تيؾرش ٔخٕد َذاسد. ايٍ ساِ آعاٌ اعد، ؽٕسػ َکُيذ، ؽکايد 

يی گزاسد ٔلری کّ سضايد تاؽذ. دس  َکُيذ، گشيّ َکُيذ ٔ اص ْش چيضی يک يؾکم َکُيذ. ايٍ تّ ساحری

 ياِ چٓاس يا عّيعُی ْش چی ييشعذ، َضديک اعد. لشية"،  آخ   "کمُ پاياٌ، ايٍ چيغد؟ يٕلد اعد. 

يک خای ديگشی ْى  تٕد لشاسدس يٕسد سفرُذ تّ يک خا صحثد کشديى ٔ آَدا سفريى.  ايشٔص، اص پيؼ

 پُداِ يا تشٔيى، آَدا سفريى ٔ َيض تش گؾريى. آَچّ يی آيذ َضديک اعد. آيا يک عال تعذ، دِ عال تعذ، چٓم

رُذ. ؽکش کُيى تّ انّ کّ ايٍ سا ْا تًٓاٌ اعطا کشد. ؽکش تّ هللا. عرايؼ تعذ، ًّْ ايُٓا َضديک ْغ عال

يخصٕؿ خذأَذی اعد کّ پشٔسدگاس خٓاَياٌ اعد. يًکٍ تٕد يثم يشدو ْای ديگش يی ؽذيى، کّ ْى 

 عزاب تّ خٕدؽاٌ ٔ ْى عزاب تّ ديگشاٌ ييشعاَُذ. 

 

تًٓاٌ اخاصِ َذْذ ْيچ  خذأَذ کّ تاؽذآٌ سا اَداو تذْيى.  َذاد اخاصِؽکش تّ هللا کّ أ تًٓاٌ 

کح َکُذ.  ديگشاٌ خٌٕ ٔ صَذگی افرخاس،، َداتد، ايٕالأ يا سا تّ عًد  اَؾاءهللاتشعاَيى.  عزابکغی 

 .کُيى صَذگی ايُيد ٔ ايًُی يٓشتاَی، دسًْيؾّ  اَؾاءهللا .دداس َگّ ْا تذی ذًاو اص دٔس تّ سا يا خذأَذ

 

 .ٔ يٍ هللا انرٕفيك

 انفاذحّ

 

 

 حضشخ ؽيخ دمحم يحًد عادل

 ايٕب عهطاٌ دسگاِ ،۳۴۱۶ عفش ۹۲


