
 
 
 
 
 
 
 

 اجازه دهید که در طرف حق باشیم 

 

 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

 

 

 َوقَالُوا لَْوََل أُْنِزَل َعلَْيِه َملَك

 با را چيز همه خواهند می آنها. می کنند مخالف و گويند می مخالف کافران گويند، می چه هر"

: دان فرموده (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر به آنها که کند می بيان کريم قرآن در. باشد خودشان ذهن به توجه

 برای تهفرش هللا يک  بود، رست اگر کنيم؟ اعتماد شما به توانيم می چگونه. هستيد ما مثل انسان يک شما"

 "ه بود.فرستاد مابرای  قرآن و اسالم پيام اين

 

 به دباي فرشته ، اينفرستاديم می ای فرشته ما اگر حتی: "فرمايد می شکوهمند و متعال خداوند

ن هنگامی که دوباره انسان شود، ايتحّمل کنند.  اين را تجلی دنتوان نمی زيرا بيايد، فرود انسان يک شکل

 شههمي( است، لجباز، سرسخت) لجوج، دوباره اين را انکار می کنند. کافر هميشه کرد نخواهند قبولرا 

 مؤمن .است مؤمن پذيرد می را حقيقت که کسیمی کند و حقيقت را قبول نمی کند )نمی پذيرد(.  مخالفت

ل هللا ج عليه هميشه کافر حال، اين با. خواهد می آنچه که عدالت است را و نيست خوشحال عدالتی بی با

 .است اسالم عليه واست  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر عليه( است، هلالج لججالله )

 

 تدوس را شما دتوانن نمی آنها .کنيد همراهی ميدهيد انجام که آنچه به توجه بدون نميتوانيد (شما)

 نابراين،ب. )از بين ببرند( کنند نابود را شما خواهند می آنها. خواهند نمی دنيا اين در را شما آنها. دنباش داشته

هللا : رسنت. بگوييدهر چه حقيقت است را  و نشويد منحرف )دور( حق از کنيد، رفتار کافران با هنگاميکه

ور د حقيقت از که زمانی تا شماست با هللا. خداست وعده . اينکند می کمک اسالم به ان است. هللامؤمنبا 

 .کنيد پيروی را حقيقت که زمانی تا ونشويد )منحرف نشويد( 

 

 مسلمان من" گويند نه زمان آن ،شويد )منحرف( دور و از راه هللا حقيقت از (شما) اگر حال، اين با

می عدالتی را قبول نراه داريد دور می شويد. هللا نه  " يعنی که شما ازکند؟ نمی کمک من به هللا چرا. هستم

 .رگردیب راه به )شما( که زمانی تا کند می کمک را او است، کافر يک است درست که کسی اگر حتید. کن

 بی و کنيم دفاعرا  عدالت بنابراين،. داريد حق و هستيد رست مسير در اگر کند می کمک (شما بههللا )

انشاءهللا  شما است. عليهاين  اگر حتی کنيد قبول آنچه که درست است را بايد (شما). نکنيم قبول را عدالتی

 کند. پذيرند می را حقيقت که کسانی از را ما خداوند



 

 

 

 

 

 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۸ رجب ۲۴


