
 
 
 
 
 
 
 

 خودت نیستند دیناعتماد نداشته باش به کسانی که در  

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 .﷽    أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. 

 األولين واآلخرين،الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد 

 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

 

 

 .﷽    أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. 
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. (۷۳:عمران علیسوره " )جز به آن کس که پيروی کرده است کيش شما را دو ايمان نياوري"

ای ." آنها شما را به جخودت نيستند ديننداشته باش به کسانی که در "اعتماد  .است کريم قرآن از آيه يک

 خراب ارشما  مطمئن آنهابهتر نمی برند. آنها بيرون از راه راست هستند. اگر به آنها اعتماد و تکيه کنيد، 

 .می کنند

 

به آنها همه کسب و کار ها را نمی  مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر زمان درکه  است هللا حکمت اين

می  درستهای  شرايطها  قبايل از ، بعضی ,مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر زمان در دادن، آنها با عقل بودن.

آنها با هم بودن اما در می کنم."  محافظتمی کنيد و من شما را  محافظتکردن بين هم مثل "شما من را 

 مسلمان آنها ،حال هر بهزمان ها قول ها را اجرا نمی کردن. ر ثهمه چيزها بين هم تکيه نمی کردن.  اک

 نه بودن.

 

 آنهاها مان( داديم.  نگرانیآنها مقدار زيادی از کار ها مان ) در اين زمان ها، همان است. به

 بين ازرا  عثمانی آنهاهمه کار ها را در دست شان گذشتيم. . آوردن گسترش عثمانی داخل در فاختال

ترکان "بردن.  نبي ، ازکردن خائنمان،  سلطانبردن. به  بين از را عثمانی آنهااتحاد بين هم،  ن.برد

و او هر چه دوست داشت انجام داد،  .گذشتند عثمانی سلطنتی ارتش برای آلمانی ارشد فرمانده يک "جوان

 نابود کرد.  عثمانی اسالمی خالفتاز يک طرف آمد و اون يکی را ول کرد. 

 

اينکه  بحکمتی وجود دارد در عقيکی هستند.  شانه همدر حقيقت، کافران يک آمت هستند، 

آيد.  می ت. اين از کجا می آيد؟ اين از حساداز بين بردند اسالم را تالشباهم باشند تمام مدت در  اناروپائي

 رفت کنيم.  پيش ها ما که خواهند نمی آنها .پيروی کردن شياطيندرس های اين را انجام می دهند زيره 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ها و همه ديگران، راحت يهودیا، مسيحی ه، همه عثمانیدر زمان  حر چی بگويند دروغ است.

 برای نماز شان کليساهایآنها هر جور می خواستند می توانستند ی کردن. مزندگی  عثمانی زمين در

. اما حتی يک مسلمان نمی توانست آنجا برود. مهم ترين چونکه سخت بود برای يک مسلمان رفتند دبسازن

اين  توانستند ن. نمیساخت مسجدبود يک  خطرناکخيلی بود.  خطرناکو آنجا زندگی کردن، به دليل که 

  م بدهند. به خاطر اين دليل است، که خوب نيست، اکنون آنها را پيروی کنيم.را انجا

 

ی ندارند، که ما را مجبور کند که خاص چيزی آنها که طوری بهخلق کرد.   سانهللا همه را يک

 رسد از دور شايد آنها به ظاهر میآنها را پيروی کنيم و هيچ چيزی ندارند برای پيروی کردن.  الزم است

يل به همين دل هستند. بدبختی در آنها همههستند.  تاريکیکه خوب هستند و زندگی شان همينطور، اما در 

ا ر ايمان مان انسان های کهبا  الزم است .باشيم مان وضعيتبا شکر بگويم و راضی  الزم استاست که 

 ینم دخالت آنهادر زندگی  .دندار وجود نما کشور درهم  مسلمان غير همچنين ،البتهراضی باشيم.  دارند،

چ کنند. نمی توانيد هي انتخابآزاد است که ايمان شان را  انسان هاهمه کنيم، آنها آزاد هستند. هللا می گويد؛ 

. شمبگذاري ت. هر کسی نه خواهد، راحباشد تواند میهر کسی بخواهد مسلمان باشد، کسی را مجبور کنيد. 

کنيد با فکر که آنها خوب تر هستند، خوب تر نيستند. هللا به ما زيبا ترين را داد.  تقليداما سعی نکنيد آنها را 

ترين  بخت خوش هم هنوز او يرد،بم گرسنگی از مسلمانی اگر حتیبزرگترين نعمت را داريم، شکر هللا. 

 به همه است. به همين دليل است که بايد راضی باشيم، خوشحال باشيم. اين برکت و نعمت هللا است. که هللا

 و ما ها بدهد، عقل و فهم، به طوری که بتوانيم مهربانی )خوبی( را و زيبای را ببينيم.   نمسلمانا

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ، ۱۴۳۷ ربيع اول ۲۲  

 


