
 
 
 
 
 
 
 

 دارد شکل مسلمانیگروهی که  

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

 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

 

 

، هجرت از مدينه به مکه انجام داد، همه مؤمنان مدينه (ص)هنگامی که حضرت پيامبر مان 

محبوب ترين هللا،  بنده که چراو بهش خوش آمدی گفتند. هرگز انقدر راحت نا شده بودند،  خوشحال شدند

 آنها ارزش اين را می دانستند. .بودند آمده آنها به ،(ص)حضرت پيامبر مان 

 

فکر نمی کرد که در مدينه  (ص)البته، هيچ استراحت در دنيا وجود ندارد، حضرت پيامبر مان 

نکرد،  مهاجرتاو برای راحتی مکه نجات شد.  مشرکاننجات شد، از دست  مکه راحت می شد بعد که از

شد مدينه  انتخابآن همه چيز بود که در مکه قدر بود، و سپس )دوم( مقام . کرد مهاجرتهللا  خاطر بهاما 

 شد. 

 

دوست نداشتند،  را وضعيت اين مردم از حتی اگر به او با انقدر محبت گفتند "خوش آمدی"، برخی

حضرت حضور  به ( هستند. آنهامنافقآنها گروه رياکار )هيچ کاری نتوانستند انجام بدهند.  اما ظاهرا

 است. شده رسيدند با شکل ظاهرا مسلمان، اما در داخل کافر بودند. اين گروه، نفرين (ص)پيامبر مان 

 

آنها بدتر از کسانی ." چونکه آسيب هستند دوزخ بخش ترين عميق در منافقان"هللا عز و جل گفت: 

چونکه آنها از  که مشرک هستند، است، بدتر از کسانی که به طور مستقيم می گويند، "من مشرک هستم!"

ر ظميتوانيد فکر کنيد از ن .است کرده لعنتمی زنند و آسيب ميرسانند. هللا عز و جل آنها را  چاقوپشت 

 اين گروه، "سپس آنها تمام شده اند،" اما آنها هميشه وجود دارند. 

 

 مهم کوچک چيزها اينداشته باشند.  منافق صفات برخی توانند می همهيعنی خيانتکار.  منافق

 اين غير درهللا می شوند.  لعنتاليق  آنها سپسمی زنند،  ضربهاسالم و مردم  اصلند، اما اگر آنها به نيست

نه  منافقدارند. آنچه مهم است، که خود مردم  منافقکوچک  های نشانه همه گفتيم، که همانطور ،صورت

را انجام می  کار اين که کسانیباشند، که از راه هللا منحرف نه شن و سعی نکنند به اسالم آسيب برسانند. 

 دهند، بايد توبه کنند. درب توبه باز است.

 

حضرت پيامبر حضور وجود داشتند.  (ص)حضرت پيامبر مان حضور خيلی منافقان در زمان 

 با آنها هستی؟" او می گفت،  بورصبور با آنها بود. از او ميپرسيدند، "چرا انقدر صخيلی  (ص)مان 



 

 

 

 

 

 

 

 باقی منافقانو کمی نفر  شد، مسلمان آنها از بزرگی بخش ،بعد واقع، درامکان است آنها مسلمان بشوند." "

و آنچه حضرت پيامبر  زيبا کلماتيک قسمت بزرگ مسلمان شد به دليل رفتار خوب )ادب(،  .بودند مانده

 انجام داد. (ص)مان 

 

 توبه بايد آنها. کنند توبه بايد آنها د،ندار وجود زمان اين طول در منافقان اگر گفتيم، که همانطور

هللا )جل جالله( ميبخشد اگر آنها توبه کنند از آنچه  تالش کنند چونکه درب توبه باز است. بخشش و کنند

ميتواند خودشان و آخرت خودشان را نجات می کنند. حتی اگر در اين دنيا نجات نشوند،  حداقلانجام داند. 

 نگاه دارد.  امن نفاقو  منافقانباير آخرت شان مفيد باشد. اين مهم است. هللا همه ما را از 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ محرم ۲


