
 
 
 
 
 
 
 

 ۲ -حقیقت وهابیسم  

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 .﷽    أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. 

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

ادران بر .دهندب نشانانشاءهللا آنها آن را  .اند کرده ثبت چيزی قبال بعضی است، داده رخ ای حادثه

 یم اتفاق آنچه در: دارد حديثمان  (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر حال، اين با. بودند ناراحت بسيار مسئلهما از اين 

 خير وجود دارد. هللا عز و جل می گويد: افتد،

 

َوَعَسى أَن تَْكَرُهواْ َشْيئًا َوُهَو َخْيٌر لَُّكْم َوَعَسى أَن تُِحبُّواْ َشْيئًا َوُهَو َشرٌّ لَُّكْم 
ُ يَْعلَُم َوأَنتُْم الَ   تَْعلَُمونَ َواّلله

 

 دوست را چيزى يا و.  است آن در شما خير كه آن حال باشيد، نداشته خوش را چيزى بسا چه"

 و داريد دوست را چيزها بعضی شما"(. ۲۱۶:البقره سوره." )است آن در شما شر آنکه حال باشيد، داشته

 "خير هستند. شما برای شايد و نداريد دوست را چيزها بعضی شما هستند، بد شما برای آنها شايد

 

 "،﷽    می گويد،  بسم هللاآدم  کنيد؛ صحبت هللا خانه در بلند صدای با نيست مناسب

دم مرمی کند.  شلوغیمی کند و  قطعميزند، او را  جيغ" می گويد، کسی از آنجا هلل الحمدهنگامی که او "

اينجا برای نماز می آيند، هنگامی که سالم بهشان تبريک می کنيد، جواب نمی دهند. سالم دادن يک سنت 

و با  م. قبال نماز ظهور را آنجا خوانديدهند نمی انجام را کار اين نيز آنهااست، جواب سالم فرض است. 

 ماما زدن به فرياد به می کنند شروع آنها وقتی ،است سخنرانی و ايستادن حال در امامادب آنجا نشستيم. 

 .می کنند سکوت و او را

 

ضرت ح سنت بر توهمی اين .کند می زير پا له را هللا دستورات و است هللا عليه مستقيما کار اين

 نام هب انسان ها اين حتی .ندارد انسانيت يا اسالم با ارتباطی هيچ بنابراينو است. ا برمان و  (ملسو هيلع هللا ىلص) پيامبر

دهند،  می انجام را کار اين آنها. حتی اگر ندادند انجام ما برای را کار اين آنها مسلمانان، غير ،(گورگبر )

 انجام را کار اين آنها اما .دهدب انجامممکن است اين کار ها را  ،( هستندگورگبر ) گويند؛ نمی چيزی شما

 .نداريد اسالم با ارتباطی هيچ شما دادند، می آموزش را دين که بودند انسان آنها اينکه مثل دهند می

 

 



 

 

 

 

 

 

 

هيچ  اخالق با با ادب. ندارد ربط باشقير() ملت رسوم و ادب با وقت هيچ که است چيزی اين

ی اينطور مهمانو با  شويد بلند توانيد نمی شما .هستند مهربان نواز، مهمان اينجا انسان های .ندارد ربطی

کسانی که ما را ميبينند، "شما مسلمان هستيد"  .است اسالمما  ظاهر اما ميشناسد را مارفتار کنيد. هللا 

 ( ديديمما)برادران،  الهام از با همراه شکر به هللا، ما !"برو: "گويند می آنهاحرمت مان را نگه می دارند. 

 سئلهماز آنجا برويم، اينطوری  که گرفتيم تصميمو )ما( دادند در آنجا وجود نداشت،  انجام برای کاری هيچ

: اگر با کسای بحث شد، جواب ندهيد، ايم داده انجاممان را  (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر. )ما( امر شود نمی بدتر

 .ببنديد را شربه دست هللا بسپاريد و 

 

 گهبانانن هللا پس بود، هللا برای ما نيتکرد.  محافظت را ما هللا. کنند صدا و سر داشتند قصد آنها

 در بزرگی جنگ که بود اين آنها واقعی مسئله ،اما. کرديم ترک را آن جا ما و محافظت کرد از را خود

 جلوی انسان ها بد نشان بدهند.  تصوفاهل  خواستند می آنها و دهد رخ آنجا

 

 برای آنها. بودند آمده دور خيلی از ،ديگر های مکان از آنها. نبودند اين ملت بومی نيز آنها

 می خير را ما ديگر، سوی از. داد خواهد شرارت هللا به آنها بخواهند، را شرارت اگر .آمدند شرارت

که ما ها را  جای به. کنيم بحث يا کنيم مبارزه کسی هيچ با خواهيم نمی ما .دهد می خير را هللا و خواهيم

 را آنها بگذاريد ،ندارند دينايده از  هيچ که دارند وجود انسان هزار صدها ها خيابان دردرست کنند، 

 یم آنها دنبال که کسانی. بلکه آنها را خراب تر می کنند ،نمی کنند شان اصالح آنها ،اما. کنند اصالح

 .اند رفته بين از روند،

 

 خير اب هللا. می کنيم پيدا خير را انشاءهللا ما بنابراين ،مخواهي می خير را انشاءهللا ما که حالی در

 آنها راه برنامانسان ها  و فايده دارد گويند می ما آنچه انشاءهللا. هستند او عليه که کسانی بانيست  او .است

 حضرت پيامبر "گويند نمی دروغ مسلمانان"؛ دارد وجود بزرگ بسيار دروغ يک همچنين. کنند درک

)جور نمی  نيست مناسبگفتند با يک مسلمان  دروغاو هر چيز را انجام می دهد، اما  می گويد. مان (ملسو هيلع هللا ىلص)

 با که است بهتر: "ميگفتند آنها. است سنگ مثل آنها سرسلفی ها هرگز گوش نمی کنند.  وهابی ها وشد(. 

 .داد نشان ما به ديروز را آن هللا و شنيدم را حرفها اين از سال سی من ".کنی صحبت سنگ يک

 

سالم د مسج رديفانسان های که در اولين  به آنها!" مشرک" زنند، می فرياد مسجد داخل در آنها

 عبارت به .گويند می چه ديگران به که داند می کسی چه پس. فرياد می زنند !"مشرک" می فرستند،

هَ  َل " اگر بگوييم حتی. ندارد وجود مسلمان ميليونيک  حتی دنيا در آنها، عدالت اساس بر ديگر،  اّلٰله  ّل إِ  إِلََٰ

َحّمد    !"مشرک" گويند می دوبار ،" آنهااّلٰلِ  َرسهوله  مه

 

هَ  َل " جنت کليد َحّمد   اّلٰله  إِّل  إِلََٰ  هک کسانی: "گويد می مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبراست.  "اّلٰلِ  َرسهوله  مه

 اين. برسند ابدی سعادت به انسان ها شود می باعث تنها جمله يک حتی" اند يافته نجات گويند میاين را 

 انسان ها به را اين ما برويم، ما که جای ديگری هر يا اينجا آيا. ميگوييم انسان ها به ما که است چيزی

  .ميدهيم آنها به را خبر خير اين و ميگوييم

 



 

 

 

 

 

 

 

آنها برعکس  .است هر کس برای کافی اندازه به ،دارد جا هر کس، است گسترده سيارب جنت 

 ر راش آنها. خواهند می خير را که است کسانی با هللا. بفرستند جهنم به را هر کس خواهند می نهاآهستند، 

 .خواهد میرا  شرآنها  هم هنوز و خواهد می خير را کس هر .خواهيم می خير را ما خواهند؛ می

 

. دنش غمگين خيلی اينجا واقعا  برادران ما، بيچاره ها، . ندارد وجود ناراحتی به نيازی بنابراين،

به اين عادت . نداشت وجود چيزی چنين نه،. است داده رخ حادثه اين خجالت شان آمد که که معنی اين به

، و ما نيز خيلی ديوان های داريم. انشاءهللا در اين يک خير وجود دارد. اتفاق نه افتاد چيزیهيچ  داريم

  ببينيم.اين خير را  بتوانيم انشاءهللا

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 رّبانیحضرت شيخ محمد محمت 

 باشقيرستان ،۱۴۳۶ دهذيقع ۱۶


