
 
 
 
 
 
 
 

  است ریاکاری از ای نشانه ،سازی ظاهر 

 

 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

 

 

 َوََل َرْطٍب َوََل يَابٍِس ِإَلا ِفي ِكتَاٍب ُمِبينٍ 
 

 کريم قرآن در چيز همه .نه خشکی مگر در کتابی است آشکار""و نه تری و  (۵۹:انعام سوره  )

همه  .است شده نوشته افتد می اتفاق که قيامتعليه سالم تا روز  آدم زمان از چيزهايی .است شده نوشته

 .است کوتاه آن چونکه گذرند می تند سوره يک از بيش برخی .دهد می نشان را چيز همه و آموزد میرا 

 

 .الشيطان الرجيم. بسم هللا الرحمن الرحيمأعوذ با هللا من 

 

بُ  الاِذي أََرأَْيتَ  ينِ  يَُكذ ِ  يَُحضُّ  َوَل( ۲) اْليَِتيمَ  يَدُعُّ الاِذي فَذَِلكَ ( ۱) بِالد ِ
 (۴) ِلْلُمَصل ِينَ  فََوْيل  ( ۳) اْلِمْسِكينِ  َطعَامِ  َعلَى

 

 می که است کسی آن س را حساب روس کند می تکذيب که را آن ديدی آيا" (۴ـ۱:ماعون سوره)

 به" وای: "گويد می آن از پس ."گذاران نماز بر وای پس وانبي خوراک بر نکند ترغيب و را يتيم راند

 است؟ سوزاندم شان وضعيت و است کلمه با نماز که هستند کسانی نوع کدام. دخوانن می نماز که کسانی

 

 (۷) اْلَماعُونَ  َويَْمنَعُونَ ( ۶) يَُراُءونَ  هُمْ  الاِذينَ 
 

 در که هستند کسانی آنها ".زکات از دارند باز و کنند خودنمايی که آنان( "۷ـ۶:ماعون سوره)

 .دهند می انجام مردم جلوی در ترس خيلی با را شان نماز چونکه هستند ريا در آنها. هستند( کار ريا) نفاق

 در ترس خيلی با را شان نماز چونکه هستند ريا در آنها. هستند( کار ريا) نفاق در که هستند کسانی آنها

 آنها .مردم به دادن نشان را خودشان برای خوانند می نماز خوب خيلی آنها .دهند می انجام مردم جلوی

 هنگامی کنند، کمک است نياز که زمانی ميرسد وقتی اما مردم، جلوی دهند می نشان خوب را شان خود

 خداوند. آيند نمی آنها کنند، کمک مردم به آنها است نياز که هنگامی و کردند کمک اسالم به ميايند آنها که

 .کنند نجات هللااانش حالت اين از را ما



 

 

 

 

 

 

 

 در او که هنگامی اما .شوند می انجام ها کار تمام آيد، می شيخ که وقتی: افتد می اتفاق چيزها اين

 مردم که ريا از دهيم می کوچک های مثال. است ريا کامل اين. شود نمی انجام چيز هيچ ـ نيست اطراف

 اين به چه آن ميبينيد، شما. ميرسيم ها بزرگترين به تا دارند وجود بسياری های نمونه. دهند می انجام

 .نيست ريا جز چيز افتد می اتفاق کشور

 

 رياکاری برای. بدهيد انجام هللا برای را چيزها همه بايداست.  دورويیای  نشانهريا خوب نيست، 

 .منافقان ،است او با کثافت تمام است، تنها او که هنگامی اما مردم، جلوی ميپرد بار صد و ميپرد او .نيست

 

 دوست هللا که است صفت يک. بمانيم باقی آن از دور انشاءهللا. بمانيد باقی نفاق صفت از دور

. نيست خوب صفت هرگز فريسی است، فريسی گويند می او به آنها. ندارد دوست مردم همينطور. ندارد

 .بمانيد باقی صفت اين از دور کنيد سعی

 

 نيست، خوب تان وضعيت اگر. هستيد تنها که هنگامی و هستيد مردم با که هنگامی باشيد يکی

 خوب دهيد، می نشان خوب مردم جلوی را خودتان که همانطور .کنيد عوض را تان وضعيت کنيد سعی

 را بد چيزهای تمام و دهيد می انجام مردم جلوی خوب .هستيد تنها که هنگامی خوب شخصيت  با و باشيد

 که است چيز ترين مهم چونکه نيست؟ خوب اين چرا نيست؟ اطراف در مردم که هنگامی دهيد می انجام

 .کند محافظت بد اخالق و دورويی،  ريا، از را ما خداوند. ميبيند را شما نفاق و ريا او. ميبيند را شما هللا

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ ذيقعده ۹


