
 
 
 
 
 
 
 

 رحمت است (ملسو هيلع هللا ىلص)موالی مان  

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

يم. ماه رسيد اول ربيعپربرکت است. شکر به هللا ماه سفر با خوبی گذشت و به ماه  اول ربيعماه 

دنيا را در اين ماه روشن کرد. نور او  (ملسو هيلع هللا ىلص) است. موالی )استاد( مان (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبرمقدس 

نوری داد،  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر( چنين نوری از خودش به هلالج لجهللا جل جالله )جهان را روشن می کند. 

 که او باال تر از همه است. قويتر از نور خورشيد و نور همه جهان ها است. 

 

 . موالی )استاد( مانفرموده است (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبرهمه انواع مهربانی )خوبی( به  خداوند

آخرين پيامبر است. هللا همه نعمت ها را در او کمال کرد. نعمت چيست؟ دين، دين اسالم است. با  (ملسو هيلع هللا ىلص)

ه فرستاد (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر( کامل شد. نعمتی بزرگت از اين وجود ندارد. ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر

 .اين نعمت را بدهد به مردم که شد

 ينَ َوَما أَْرَسْلنَاَك إِالا َرْحَمةً ل ِْلعَالَمِ 

او به عنوان رحمت فرستاده ) (۱۰۷:االنبياء)سوره " ما تو را جز برای رحمت جهانيان نفرستاديم"

  .او اين نعمت بزرگ را به مردم آورد .او اين را به مردم آورد (.شد

 

اکنون برخی از افراد احمق هستند که می گويند "پيامبر دين را با شمشير گسترش داد." چنين 

،" و )شما( اين نون را نگيريد، . اگر کسی )شما را( دعوت می کند، "اين نون را بگيريدنداردچيزی وجود 

. او حتی برای نان هم نمی کند خواهد کشيد؟ (شما)يا او شمشير خود را به سوی او )شما را( می زند؟ 

رت حض. دست آوردبه  بزرگترين نعمت را: شادی ابدی، زيبايی ابدی و بهشت( ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر

"نه،" )آدم های( امروز می گويند، ." اين را قبول کنيد و به اين شادی برسيد"می فرمايد: ( ملسو هيلع هللا ىلص) مان پيامبر

( با شمشير نبود. او يکی يکی به مردم معرفی )دعوت( کرد و آنها قبول توسط"با زور، با شمشير!" اين )

رده را پرداخت کمسلمان شدند و کسانی که قبول نکردند ماليات خودشان  دکردند. کسانی که قبول کردن

 بودند. 

 

در پاسخ به ماليات، ايمنی می دهند.  مالياتبرابر بيشتر  ۵۰ -۴۰مردم  .ماليات امروز بيشتر است

  به آنها هر نوع سود می از دشمنان محافظت می کند و. آنها را می شود حتمیبرای آن افراد در آن زمان 

 



 

 

 

 

 

 

 

ماليات خود را پرداخت کنيد و به عنوان يک شهروند . نمی خواهيد مسلمان شويداگر رساند. راحت بشينيد 

 نمیمدير ها  سلطان يازمان های بودند که  چندين بارايمنی و حق تان همه روی ما هستند. . زندگی کنيد

 ؟ی افتدباتفاق برعکس  شنيديد که. کجا برگشتندآن زمان ماليات  بدهند. ايمنیتوانستند 

 

البته شمشير به معنای آن می کنند.  پيرویاو می روند و  دنبالانسان های زيبا اسالم نور است. 

از کسانی که تحت  (شما)البته  .حمله می کنند پاسخ خواهيد داد (به شما)به کسانی که  (شما)است که 

 ،اعتماد دارند و کسانی که ماليات خود را پرداخت می کنند (به شما)، کسانی که هستند تانحکومت 

هستند محافظت می کنيد و به حمالت پاسخ  (شما) مذهب هم که همچنين از مسلمانان. می کنيد محافظت

 .می دهيد

 

می زنند. در حالی که  توهين( ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبربه  اينطوری دارنددر حال حاضر آنها 

دارند قبول  آرزو کسانی کهنشان می دهد.  مدامرحمت است و چيزهای زيبا به  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر

 . بايدهرگز با زور نبود. خوب پس همه اين. می دانند ،ادامه بدهندهمانطور کنند، و کسانی که می خواهند 

هستند  کافرحاال کسانی که اينجا هستند يا کسانی که در سرزمين های  .برای مردم روشن کنيماين را 

در  .به او نسبت می دهندمی زنند، و همه انواع بدی )شر(  توهينرا  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر به ميشهه

 .است ناشيطند لی که کسانی که به آنها کمک می کحا

 

را  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبرکسی که  .است (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر بزرگترين دشمن شيطان

 ندخداوروشن بگوييم. مهم نيست کی باشد. انشاءهللا  ابگذاريد اين ر نداشته باشد نيز شيطان است.دوست 

 را عطا کند براينکه اين برکت را بشناسند.  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبرعشق به همه مردم 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۹ اول ربيع ۲


