
 
 
 
 
 
 
 

 حقیقت بیرون می آید 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 ،کنند پوشش را آن چقدر نيست مهم و است پنهان چقدر که نيست مهم ،آيد می بيرون حقيقت

. است شده پوشيده آندر خاک  چقدر به توجه است بدون طال هنوز طال. آيد می بيرون هميشه حقيقت

 يرویپ حقيقت از که کسانی - هستند برندگان هستند، راه حقيقت در که افرادی. است طوری همان حقيقت

 تاس( شده هدايت خلفا) "الراشدون  الخلفاء" راه و (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر راه حقيقت کهچون. کنند می

 .آمدند او از پس که

 

 ايانپ به و آمدند بيرون آنها همه و کردند مخالفت حقيقت با زمان آن از که بودند افرادی بسياری

 تحصيل کرده افراد های .خورند می فريب مردم گاهی و شوند می ظاهر دوباره آنها حال، اين با. ندرسيد

 بی صالحيت آموزش ميدهند که کسانی چونکه چرا؟. اند خورده فريب بيشتر (آموزش ديده)

  .ندارند اعتقاد حقيقت آن به آنها .هستند 

 

 شاه. کردند اعالم رسمی عيد يک نوامبر ۳۰ آنها: شد اعالم سعودی عربستانديروز خبر از 

 رحضرت پيامب تولد روز چون ؟به کدام دليل اين عيد است است؟ عيد چرا. داد انجام را کار اين آنجا سلمان

 تمام کرد، اعالم را آن که هنگامی. از بين رفت وهابيت و شد ظاهر حقيقت نهايت در. است (ملسو هيلع هللا ىلص) مان

ند. خرج کرد دالر تريليونبلکه  ميليارد يک نه آنها. رسيد پايان به دنيا اين در ,هللا خواست به ,آنها تالش

 هيچ به! باشيد بمراق. است (البدعةبيد ) مايلد: "گفتند آنهاو خراب کردند.  دردنآوکال دنيا اسالم را از بين 

 را قيقتح خداوند اينجا، در "!است گناه بزرگترين پيامبر، به افتخار ،ميالد را جشن گرفتند! )هرگز( وجه

به او  و گرفتند جشن را شتولد روز، (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبربه  افتخار: "گفتند آنها بار اين. آورد بيرون

 اين و ".خداست فرمان زيرا است، خوب عمل يک اين واقع، در. است خوب مردم برایاحترام نشان داند 

 .آمد بيرون شانخود دهان از: خداست حکمت

 

 ال،ح اين با. نکردند گوش گفتند آنها به واقعی علمای و اولياء ،دانشمندان هزاران که زمانی آنها

 نامرتب را مردم ذهن و آيد می بيرون نفر يک - است تلويزيون در همان اين - آيد می بيرون نفر يک

 تعجب من: "پرسند می شانخود به آنها سپس. کند می (در گم سر ،قاطی پاتی، به هم می زند، مغشوش)

 و شوند می مرتکب را گناهی هر آنها "؟شويم می شرک مرتکب ما آيا کنيم؟ می اشتباه ما آيا که کنم می

 کنند.  میرا مثل يک گناه نگاه  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر به افتخار آنها اما ،ندارد مشکلی هيچ



 

 

 

 

 

 

 

اءهللا انش هللا. خواستبه  است، (لمتعا) تعالی حقيقت .آيد می بيرون هميشه حقيقت شکر، را خدا

 را ما خداوند: "گوييم می. هستند رست راه در و کنند می پيروی حقيقت از که کسانی تبديل بشويم به

 در. ندارد وجود موضوع اين مورد در چيزی هيچ. شوند می گيج )سر در گم( مردم زيرا "منحرف نکند،

 يک. است هللا عز و جل فرمان اين. ندارد وجود مزاحمت هيچ گذاشتند (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبربه  احترام

)به  ههر طوری شد مردم اما ".گذارم می احترام او به من. پيامبر به احترام: "گويد می که دارد وجود آيه

 .فهميدند نه دليلی(

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۹ سفر ۲۴


