
 
 
 
 
 
 
 

 ندددا فریب را همه نهاآ 

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

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

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 

 الرحيم الرحمن هللا بسم کريم، قرآن در گويد می ّجل و ّعز هللا

 

 َجاءُكْم فَاِسٌق بِنَبٍَأ فَتَبَيَّنُوا أَن تُِصيبُوا قَْوًمايَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِن 
 بَِجَهالٍَة فَتُْصبُِحوا َعلَى َما فَعَْلتُْم نَاِدِمينَ 

 

 بکشيد نبادا کنيد، بازرسی پس خبری با گنهکاری، را شما بيايد اگر آورديد، ايمان که آنان ای

 و ّعز هللا که شخص به .(۶:الُحجرات سوره) .پشيمان کرديد آنچه بر کنيد بامداد پس نادانی، به را قومی

 چنين که هنگامی. دهد می دروغ های خبر او زيرا ترسد نمی هللا از که است کسی گويد، می فاسق ّجل

 را مردم است ممکن شما که گويد می ّجل و ّعز هللا. باشيد مراقب بسيار آيد، می مردم نوع اين از خبر

 .بشويد پشيمان بعداً  و کنيد سرکوب

 

 به کند تغيير را آن خواهد می او شد، انجام خوب کار يک که هنگامی: کند نمی استراحت شيطان

 هنگامی بنابراين،. دارند وجود بد هم خوب هم ـ دارند وجود سرکش مردم ميان در. خواهد می  او آنچه

 تواند می و بگويد دروغ يک تواند می بگويد، اتهام يک همچنين تواند می سرکش ميشود، ناشی فرصت که

 بايد پاسخ آن به او که کند نمی فکر و ترسد نمی هللا از او چرا چرا؟. بدهد انجام کاری کثافت از انواع تمام

خوش  که آنچه در کنيم نه کمکش که گويد می[ هللا. ]کنيم کمک کار اين در را او نيست خوب اما. بدهد

 .بشويد پشيمان را آن سپس و برسانيد آسيب مردم به تواند می هچونک کند، می شحال

 

 تصفيه) خودشان اهداف برای دنميرسان خوب مردم به آسيب دارند هم بد مردم حاضر، حال در

 اين از يا و خوانند می نماز آنها چونکه کنند می اخراج ربط بی را مردم دارند آنها(. کودتا تالش از بعد

 منتظره، غير و اکنون از کنند، می صحبت جامعه از که هنگامی. ديگری چيز هيچ برای و هستند جماعت

. ندارد دوست را ستم و ظلم هللا. کرد کمک ما به هللا. کند نمی کار اينطوری ـ شود می تمام همه ناگهانی،

 .دارد دوست را عدالت او

 



 

 

 

 

 

 

 

 خوب آنها دکردن فکر آخرين تا باالترين ،از مردم ی همه. ددندا فريب را کشور اين مردم ی همه

 و شدند درگير[ خصوصی] مدرسه يک در مردم سپس و ندرفت افراد اين مدارس به همه کودکان. دبودن

 می توبه از بعد هللا. رفتند آنجا چونکه دنکردن لعنت را هللا آنها. رفت هم ما کودک حتی. ندرفت آن و اين

 اينطوریـ  هستند )همه ی آن کودکان( و مظلوم ندارند آنها به ربطی هيچ که افرادی حاضر، حال در .بخشد

 می کار عدالت با آن اما ،کند نمی کار ستم و ظلم با چونکه شود داده نشانبا دقت زياد بايد  .کند نمی کار

  .کند

 

 و ظلم اين خاطره به مردم بسياری. آمد ما قلب به اّول روز از. است مهم بسيار موضوع يک اين

 چونکه بشود اصالح عسري اين است نياز. می بزند ندارند آنها با ربطی هيچ که افرادی و شود، می ستم

 حال در که کسانی کند کمک ،هم هللا که. باشيم مراقب (اين با) بايد. نيست عدالت عدالت، انداختن عقب

 .بدهند تشخيص بد از را خوب بتوانند آنها که طوری به هستند، کار اين انجام

 

 به بايد نه اما ،کنيم بيرون است خوب که يکی برای هستند بد که آنهايی تا از پنج اگر نيست مهم

 هللا های حق اين. )با هللا جنگ نکنيم( نکردن رو ستم و ظلم به است بهتر. برسد ستم و ظلم خوب کس هيچ

 اتفاق ،صورت اين غير در ،ديگری چيز هيچ و، کند می کمک را  ها خوب حاضر حال در هللا. هستند

 که بار يک. هستند هللا دست در ها قلب زيرا است، مهم که است چيزی آن اين،. باشد ما با هللا که. افتد نمی

 رسد میبه قلبشان  هللا که هنگامی .کند عوض را قلب آن تواند نمی کس هيچ د،ده می تغيير را قلب يک او

. بماند ايستاده آنها مقابل در تواند می تفنگ نه و تانک نه کند، می بيرون را ها ترس و (،مردم داخل در)

 ،دوباره، بی آن و باشند آنها مال تواند می ها سالح تمام برد، می تانک داخل در را ترس او که بار يک

 .است فايده

 

 ميرود باال ستم گريه. است حقيقت هللا. است هللا دست در چيز همه: نکنيم فراموش را اين بايد

 می را اين. ميرسند عرش باالترين به مستقيم آنها و ،ايستد نمی آنها مقابل در حجاب هيچ حجاب، بدون

 .کشورمان نفع به گويم

 

 که آنهايی پنج که است بهتر رساندن، آسيب و بازداشت را مظلوم يک جای به گفتيم، که همانطور

 ندهد اجازه هرگز انشاءهللا. بود خواهد نفر هزار صد هزار، از تر سخت مظلوم يک سوگواری. هستند بد

 ها بد و فاسق از را ما او که. بدهد نشان را حقيقت و را خوبی ما به او که. کنيم ستم و ظلم را کس هيچ

 .دارد نگه امن

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ شّوال ۲۵


