
 
 
 
 
 
 
 

 مسلمانان باید با مسلمانان باشند 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 حال در را ما هللا باشد که .از بين نروند ما های تالش و ،دارد نگه راه رست در را ما هللا که باشد

 داده جامان خوبی کار کهزيرا مردم فکر می کنند پيروز شويم.  انشاءهللا، و کند موفق افراد خوب با بودن

 .است فايده بی شان پايان که هستند چيزهايی آنها اما اند،

 

 هللا برای ابتدا از آنها اهداف زيرا است، درصد صد اين کنيد، صحبت دنيوی افراد مورد در اگر

 نام که ریطو به ببرند، لذت ببرند، لذت تا کنند می زندگی دنيا در آنها. است دنيا اين برای بلکه نيست،

 ،دهند می انجام که آنچه: "گويد می هللا عز و جل. شوند معروف توانند می و اين طوری يابد، افزايش آنها

 .است يویدن افراد برای اين ".است بد آنها پايان و ندارد مفيدی هيچ است، فايده بی. بی فايده است پايان در

 

 در که یکسانکنند.  خيانتنبايد  و برسانند درد مردمنبايد به  داد، خواهند انجام هللا برای مسلمانان

، هستند (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبرو  (هلالج لجهلل جل جالله ) راه در که اسالمی، کشورهای اسالمی، کشورهای

. ودش براينکه بهتر کنند دعا او برای و کنند خدمت او به بايد آنهانام، در ين مسير هستند.  باحتی اگر 

و از  کنند وبهتميرساند، بايد )نياز دارند(  آسيب که را پيروی می کنند کسی يا و ميرسانند آسيب که کسانی

 .هستند آسيب آور و فايده، بی خالی،زيرا همه تالش شان ، دبر بگردنآن مسير 

 

به يک  مسلمان يک ."است مسلمان يک برادر ،مسلمانيک : "گويد می (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر

 من رایب بايد مسلمانان. هستم جماعت چنين از من "،بگويد اگر نيست درستنمی کند.  مظلمسلمان ديگر 

 خواهند می که راه در تواند می کس هر مسلمانان، ".من را پيروی کنند و کند، کمک من به ،کنند خدمت

 يرغرا پيروی کنند و آنچه او می گويد، انجام بدهند.  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر بايد آنها پايان در اما ،بروند

 هک کارهايی که حالی در اند، آورده دست به چيزی که فکراين  با کنند کار عمر تمام آنها صورت، اين

  .است )آسيب آور( مضر ها وقت اغلب و هستند فايده بی اند داده انجام

 

 یبخار يک اينجا( ما). اينجادر  ما هوشمند برادران مثل. شود نجاما کار زمان براساس بايد

 روزهای در و کنند می عرق (ما) و کنند می روشن گرم روزهای در را اين آنها. داريم محبوب( شومينه)

 ، اين نيز کار ها شان آثار. کرديم عنوان مثال يک عنوان به را اين (ما). کنند نمی روشن را اين سرد

 



 

 

 

 

 

 

 

انجام می دهند در زمانی که نياز نيست، و زمان های که نياز است  فايده بی های کار آنها. هستند وریط

 .نمی کنند مخالف کس هيچ به آنها و ،می کنند سکوتآنها هيچی انجام نمی دهند، آنها 

 

هر  انمسلمان ،شکر را خدا ،حاال. نگفتند چيزی هيچ و کردند می زندگی ستم تحت سالها مسلمانان

ستند با همه آن چيزهای که همی کنند که شير  تظاهر. اکنون، اينها ميروند )دوست دارند( جا می خواهند

 هب طريق اين از که گوييم می آنها به (ما). اند خورده فريب آنها توسط که است افرادی حال، اين با. دارند

 لمانمسيک  با مسلمانيک : "ميفرمايد( ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر .باشند همراه مسلمانان با و برگردن عقب

 افرانک با اگر بود خواهد بدشما آخر عاقبت  !نباشيد کافران با." هستند (استوار) ممحک ديوار يک مثل

 !باشيد

 

 ور،شع، سليم عقل) صحيح قضاوتهستند، اين راه  در را که مردم به و مسلمانان هللا به که باشد

 رتفسيديگر جوری  به ما شان را باز کنند، زيرا اين نميشه چشمهوش عطا کند. ( و درايت و عقل خرد،

 ما از هللا. باشند مسلمانان با بايد مسلمانان بنابراين است، مسلمانان عليه دنيا تمام. است روشن اکنون. کرد

( و درايت و عقل خرد، شعور،، سليم عقل) صحيح قضاوتهمه  ها مابه  خداوند د. انشاءهللاکن محافظت

 .عطا کندرا هوش 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 رّبانیحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۹اآلخرربيع ۱۳


