
 
 
 
 
 
 
 

 درهای ما برای همه باز هستند 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 می ام به که کسی هيچ براینداريم  موانع هيچ. است باز همه برای نقشبندی طريقت ،نما طريقت

. است باز آيد میکه  یکس هر برای را آن. است هللا درب اين. نمی کنيم منع را آنها که طوری به آيد،

هر کس  ."کن آگاه همه به را آنگفت، " (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبرهللا عز و جل به . فرمان اين طوری است

 ،حقيقت درکه بی آيد قبول می کنيد. 

 َعاتَبَنِي َرب ِي
 

، برای آن کس که به خاطرش آمديد خوش: "گفت خواهد اومی گويد.  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر

 می پرسيد چرا او را قبول نکرد و يا چرا شکه به." يک سوره وای شد صحبت کرد منهللا عز و جل با 

 :کردبهش توجه ن

َمى١﴿ َعبََس َوتََولَّى َعأ  ﴾ أَن َجاءهُ األأ
 

(. ١-۲:عبس" )سوره آمده بود!چرا در هم کشيد و روی برتافت از اينکه نابينايی به سراغ او "

 وقتی .[کرد قطعصحبت را ])پشت کرد، برگشت(، که خطر که مرد کور آمد،  برتافت و کرد اخم پيامبر"

 اموشفر دقيقامی کرد در تالش که آنها دورش بيايند،  صحبت قريشبا کفران  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر

  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر که حالی در. بپرسد چيزی خواست می او. آمد نابينا فرد يک اماکی بود،  ام کرده

 گرفته ناديده را اوداشت به آنها صحبت می کرد، زيرا خيلی از مردم می آمدند ار اينها قبول می کردن، 

  .کرد هشدار( را ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبرهللا عز و جل  و

 

می گفت، "ای برای آن  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر آمد، می او کهبار  هر که است دليل همين به

 که اين را قبول کنيم و لوکسبنابرين  "آمديد. خوش. صحبت کردکس که به خاطرش هللا عز و جل با من 

. مداري نگه را آن توانيم میکه برود، ن کس هر. نآمد خوش همه آيد، بی کس هرآن را قبول نکنيم، نداريم. 

 انند.م می باقیقرار است که باقی بمانند،  که کسانیمی آيند و  ،آمد خواهد که کسانی. است هللا درب اين

 

 



 

 

 

 

 

 

 

)ق( اين افراد  شيخ موالنا توان می چگونه" گويند، می آنها. دارد وجود ديگر موضو يکی سپس

برای  نآ و است هللا درب ما درب گفتيم، که همانطور. "هستند آن و اين آنها هستند، فاسق آنهارا قبول کند؟ 

 های يدها که نيست اين معنا اما .يمکن نمی رد را کسی تواند بی آيد. می ،آيد می که کس هر .نيست بستند

 ديانيهو. می آيند نيز زرتشتيان. می آيند نيز مسيحيانهمه آنهای که می آيند، همان ايده را داشته باشيم. 

 ت،اس زرتشتی يا يهودی آيد می که کسی اگر حال، اين با. آيد می دنيا همه. آيند می آنها همه. می آيند نيز

 ند. نمی شويم فقط به دليل که آنها اينجا بياي بودايیيا  زرتشتیشديم.  زرتشتینمی خواهد بگويد که نيز 

 

 يکی آن و آمد يکی اين"است که قبول نمی کنند  کسانی. است مهم موضو يک نيز اين بنابراين،

( پخش شد. چونکه همه ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبرآنها دقت کنند )توجه کنند( چگونه اسالم در زمان  ."آمد

 زمانی ها دخترش( دفن کرد عنه هللا رضي)مسلمان نبودن. همه مشرک و کفار بودن. حتی حضرت عمر 

 پيامبرحضرت يک مرد نمی آيد کنار  ش او گريه کرد.عمر تا آخر به اين دليل و بود، مشرک يک او که

 چه آمدنی بود! و آمدند آنها ،آنجا است؟ کافر او که خاطر به فقط (ملسو هيلع هللا ىلص) مان

 

خودشان کار کنند. خوب نيست  ذهندارند کمی روی  نياز آنها. کنند فکر دارند کم نياز ما مسلمانان

 اين. است روشن ما راه شکر را خدا. می آيند مردم نوع همه گفتيم، که همانطورفورا مشکوک شده اند. 

را پيداو  راست راه برای آيند می که مردم. است باز همه برای را آناست و  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر راه

 های مکان. دارد وجودآمدن  برای زمان يک ها بيايد. ساعت ۲۴ تمام توانيد مین البته، کردن رد نمی کنيم.

وجود دارد  هوشمند های سوپر برخی. ها باشد ساعت ۲۴ تمام تواند نمی. دندار وجود آمدن برای خاصی

 می آيد و به درد ميزنيد. اين نيز خوب نيست. شب وسطکه در 

 

 جا يک مردم همهن هنگامی که با ادب می آيند. آمد خوش مردم. دارد وجود آن برای زمان يک

 تيم،گف که همانطور !"نرويد. داردن وجود کند نمی تقبول او" شبيه چيز هيچ ما با. ن دارندما سر باالی در

آن درب را  اگر. است باز کافر برای حتی اما ،هستند مؤمن و مسلمان که افرادی برای تنها نه ما درب

 ميرسانند.  قيامت روز در ما عليهببنديم، آنها يک شکايت  دعوتبرای 

 

 هب را در مرد اين. هللا راه دنبال راهنمايی، دنبال رفتم آنجا: " گويندب آنها اگرمی شادی  مسئول

است!" سپس هرگز توری  اينمان  تآخر بدليل است که  اين به و ،نکرد قبول را ما او ،بست ما روی

 آيد می دفر و کنيد فراموش را آن اگر حتی واقع، در .نکنيد فراموشخودتان را درگير نکنيد و اين کار را 

ان بدهيد را نش راه آنها به داريد نياز دانيد، نمی اگر بهتان چيزی بپرسد، بايد آنچه می دانيد بهش بگويد. و

 ند." کمک ک بهتر ممکن است شما را. را ببينيد شخص اين برويد اما نيستم، مطمئن برادر: "ندگفتبا 

 

 را آن من حاضر حال در" عنوان به چيزی هيچاين راه اين طوری است، پس يک بازی نيست. 

اين طوری بيرون نمی رويم فقد چونکه اين و يا آن ." کنم نمی آن را من حاضر حال در خواهم، می

 ایبرباشد، طوالنی نيت کرديم که ادامه بدهيم به خطر هللا هر چه قدر . است الهی فرمان اينناراحت شد. 

 مان، انشاءهللا تا آخر زندگی مان. انشاءهللا او بهمان آدم های خوب بفرستد، کسانی که به هدايت  عمر طول

 



 

 

 

 

 

 

 

 مان پيامبر حضرت راه زيبا، و خوببيايند )کسانی که مسلمان بشوند(. انشاءهللا با خير باشيم. انشاءهللا راه 

  ( را نشان بدهيم.ملسو هيلع هللا ىلص)

 

 .و من هللا التوفيق

 .الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،١۴۳۸ رربع االآخ ١١


