
 
 
 
 
 
 
 

 حقیقت را بگو 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 .﷽    أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. 

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 :أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. ﷽    

ب ُِكْم فََمن َشاء فَْليُْؤِمن  َوَمن َشاء فَْليَْكفُرْ  َوقُِل اْلَحقُّ ِمن رَّ

"بگو: "اين حق است از سوی پروردگارتان! هر کس می خواهد ايمان بياورد )اين حقيقت را 

 كه و بگو آنک پيغام  و سخن رست از خداوند شما، هرپذيرا شود(، و هر کس ميخواهد کافر گردد!" )"

. است چيز هر در مورد اين(. ۲۹ھف:الک "( )سورهكافر شود و نگرود، تا گرود، و هر که خواهد تا خواهد

ه بحقيقت را نگويد  او که نيست درست بگويد، ای خطبه تا آيد می( امام) روحانی يا علم يک که هنگامی

 خطر اينکه آن يکی فرد دلخور شود. 

 

انند ميپذيرند و کسانی که نمی تو کنند، قبول خواهند می که کسانی و کنيد، صحبت را آن بايد شما

 تاس ممکن که )شما( بايد آنچه را که می دانيد حقيقت است يا دانش حال، اين باخودشان را قبول کنند. 

 ار آن بايدبدانيد را بگويد. "اين فرد اين کار را انجام می دهد و آن يکی نه،" چنين چيزی وجود ندارد. 

 فرض و سنت ،(ممنوع) ماحر ،(مجاز) حالل مردم ،انجام ندهند ار کار اين آنھا اگر حتی. کنيد صحبت

ممکن   اآنھ. نگويم اکنون را اين من بگذار" کنی، فکر توانی نمی تو. گرفت خواهند ياد را( الزم، اجباری)

  ".شوند می آنھا دلخور شوند، دلخور است

 

 (توضيح، ياد، نصيحت) توصيه شکوهمند و متعال خداوند ممنوعيت و دستورات از بايد شما

ت حضريک بار سنگين است.  اين کردن پنھان شديد؟ عالم يا و امام شما چرا  صورت اين غير در بدهيد.

 ایج گويد، نمی بخواهند که کسانی به و کند پنھان را علم )دانش( کس ر"ه: فرمايد می (ملسو هيلع هللا ىلص) مان پيامبر

 ".اديکرده  آماده جھنم در را خود

 

 شنوند.مي را آن که وقتی قبول کنند را آن آنھا بگذار اماعمل نمی کند.  را درصد صدت يانسان البته

 می ما تني به توجه با خدا انشاءهللا اما ،دهيم انجام را آنھا نميتوانيم ما. است هللا دستورات اين: "گفت بايد

 إنما" :گويد می خود حديث در مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر" .دهيممی  انجام را آنھا توانستيم می اگر ما. دهد

 .دهد می را پاداشعمل ها با توجه به نيت ها هستند. هللا تا زمانی که نيت وجود دارد، " .بالني ات األعمال



 

 

   

 

 

 

 

اما يک پاداش می دهد اگر نيت داريد  .بدهيد انجامدهد اگر نيت داشته باشيد و او ده پاداش می 

بد داريد اما انجام نمی دهيد.  نيت اگر به دست می آوريد پاداش يک همچنين بدهيد.انجام  نمی توانيد آن را

 جازها وظيفه ما ها است که آن ها را قبول کنيم. های زيبايی هللا عز و جل هستند.  اکرام چيزها اين بنابراين

 گوييم:ب انجام بدهيم، توانيم نمی که را چيزهايی داريم يتن و دهيم انجام توانيم می که اندازه همان به ما دهيد

 به دست می آوريم.  را خوب عمل های اين انشاءهللا و" دهم انجام نيز را آنھا بتوانم که کنم می آرزو من"

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 رب انیحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۸رجب  ۱۸


