
 
 
 
 
 
 
 

 می کنند مسخره کسانی که حقیقت را می کند استهزاهللا  

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 گويد، می شکوهمند و متعال خداوند

ا َكانُوا ن قَْبِلَك فََحاَق بِالَِّذيَن َسِخُروا ِمْنُهم مَّ ونبِِه يَْستَهْ  َولَقَِد اْستُْهِزَئ بُِرُسٍل م ِ ُُ  ِز

رانجام، اما س اگر تو را استهزا کنند نگران نباش،( پيمبران پيش از تو را )نيز( استهزا کردند؛)" 

 سوره) "!(ره کنند گان را گرفت )و مجازات الهی آنها در هم کوبيدآنچه را استهزا می کردند دامان مسخ

ن به همه پيمبران اتفاق افتاد. اي: "ميگويد قرآن در (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر(. هللا عز و جل به ۴۱:االنبياء

 "می کردند و پيمبران هللا و کلمات های که می فرستد دوست نداشتند.مسخره  آنها

 

 می کردند و سپس هللااستهزا : "آنها مردم را می کنند می گويداستهزا هللا عز و جل به کسانی که 

 و ويار بقيه که حالی در اوست، با تنها حقيقت. هللا است حقيقت ،حقيقت زيرامسخره کرد." دليل آنها را 

 ماانجام می دهند و می گويند: "با توجه به ذهن خودشان  کارها را و ندارند دوست را آن آنها. هستند تخيل

. را دوست ندارند و پيمبران آسمانی های کتاب، دستورات هللا عز و جل آنها." داديم انجام بهتر را کار اين

 رهمسخ را هللا آنها پايان در که گويد می هللا عز و جل ،مسخره می کنند را آنها و می کنند مخالفند آنها از

 .می شوند استهزا آخرت در و دنيا اين در آنها. کند می

 

 آنها .نيست جديد مسئله اين. کنند می مسخره هستند هللا راه در که مردم مداوم طور به همچنين آنها

 دهشرمن يا ناراحت گاهی عادی مسلمانان که است دليل همين به. مسخره کردند پيامبران از ابتدا از حتی

 جودو شرمساری برای دليلی هيچ .ندارد وجود ناراحتی به نيازی .ندارد وجود شرمساری به نيازی. هستند

 مخالفت هللا با آنها: بايد خجالت بکشند که هستند کسانی آنها. هستند، رست راه در که کسانی برای ندارد

  از مردم کردند.شو يک  همچنين آنها. کنند می مسخره را خودشان که هستند افرادی آنها. کنند می

 

 هاآن که وقتی"، است بهتر و بهتر اين. انجام می دهيم بهتر چيزی هميشه ماوقتی می گوييم، "

 حال، اين با. پرسند می آنها" داديم؟ انجام ها ما که هستند کار های اين آيا. "خندند می ميشوند، پيرتر

مردم  راه زيبا  به. کنند نمی تغيير هرگز و هستند يکسانهللا  زيبا دستورات. کند نمی تغيير هللا دستورات

  پيروی آنها را که کسانی. شوند نمی یآبروريز هرگز آنها را انجام می دهند که کسانی. دهند می نشانرا 



 

 

 

 

 

 

 

 بايد. ندارند پايان که هستند راهيک  در و هستند شرارت در ،می شوند (رآو شرم) بدنام هميشه کنند، نمی

 !باشيم مراقب

 

( می ارسازگيکجور ) هستند اشتباه راه در که کسانی با انههناآگا گاهی يا آگاهانه که هستند افرادی

ی نکن. نگاه کنيد که آيا چيزی فرمان هللا است يا نه، و با توجه به آن عمل سازگارشوند. هرگز با آنها 

 ادهد انجام ناخودآگاه صورت به که را چيزهايی اگر ،هستند باز (بخشش) آمرزش طلب و توبه دربکنيد. 

 و نيمک می توبه. داديم انجام انههناآگا را اشتباه : "گويد مى که هنگامى ،هللا می بخشد. است بازدرب  ايد،

 " .می کنيم (بخشش) آمرزش طلب

 

 جلو یشرمندگبگذارد. نياز  شخوب بندگان با پيامبران راه در و ببخشد را ما همه خداوند انشاءهللا

 با که ندهست کسانی بکشند خجالت بايد که کسانی. نداريم خجالت یبرا چيزی هيچهيچ کسی وجود ندارد. 

 د.کن محافظت را ما هللا. هستند خجالت و شرم در هميشه آنها. هستند شيطان

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۸ شعبان ۲۰


