
 

 
 
 
 
 
 
 

 است اختیار صاحب که کسانی با مخالفت نیست صحیح

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

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

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

 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

 

 

 به که کسانی .دهد می تسکين آنها به و معنوی، های قدرت دهد، می مردم به را قدرت جمع اين

 به ما که چرا (.جالله جل) هللا نزد در پاداش آوردن دست به هم کردن پيدا صلح هم اند آمده تجمعات اين

 اين. دهيد می انجام هللا ذکر شما که هنگامی کنيد می پيدا تسکين شما .هللا ذکر برای آمديم گردهمايی اين

 .است آخرالزمان در حاضر حال در دنيا .کنيد نمی پيدا ديگری چيز هيچ در را

 

 حديث .اند شده می ديوانه به تبديل کامل طور به آنها و هستند ديوانه  حاضر حال در مردم

 شود می باعث او آن از پس برد، می فرد ذهن در اّول او خواهد می چيزی هللا وقتی" گويد، می شريف

 "دهم؟ می انجام را اين من چرا من، خدای" پرسد، می مردم آن از پس" ."دراد دوست او آنچه انجام او

 برای بلکه نفر چند به تنها نه را ديوانهگی اين ّجل و عزّ  هللا و است، نزديک حاضر حال در قيامت روز

 .کنيد نمی پيدا ديگری چيز هيچ در را آن .داد مردم تمام

 

 به امر اين .نکند شکايت و کنند خود موقعيت برای شکر هستند اسالم در که مردم دهيد اجازه

 کشور اين در هللا اجازه با و کنند، شکايت و هستند راحت ما مچل که کسانی برای نيست جوب ويژه

 هللا که هنگامی .کنيم ستايش را هللا و گوی تسبيح کنيم، تشکر هللا به را آنها دهيد اجازه .کنيم می زندگی

 می مکان آن به هللا طريق از بد و خوب دو هر کند، می خالق مکان يک در را فرد يک( جالله جل)

 .کنيد داشته دخالت او کار در توانيد نمی شما بخواهد، هللا اگر است موفقيت آرزوی اين. رسند

 

 "هللا، هللا" :گوفتند می اند گرفته را مکان این که زمان در عثمانی، ، ما، اجداد که هللا به شکر

 می باقی انشاءهللا اسالم مچل آنها .است قیامت روز تا آنها سند و ریختند، که حالی در را خود جون آنها

 مسلمانان خون. شد ریخته  آنها از خون از زیادی مقدار و دارند، وجود مسلمان مکان از بسیاری. مانند

 نزد در جهان از بیش ارزش که است آن از قطره هر اما .دراد نه کافرها برای ارزش هیچ از چیزی

 اسالم( جالله جل) هللا که باشد .دعا و بگویید سپاس هزاران باید شما هم، باز .دراد( جالله جل) هللا

 موالنا .است اسالم مبازب و طرفدار آن است، اسالم برای رهبر یک آن امن، کشور این و کند حفظ

 رسیدن، تری بزرگ شیطانی کابینت حاضر، حال در. گوید می شیطانی کابینه تلویزیون به( ق) شیخ

 یک به حاضر حال در خبر اما تلویزیون در اخبار شنیدم ما .است آن از سبکتر بسیار چیزی آن

  به پیش روز دو .دهند می نشان دراد نه اخبار با ربطی هیچ که چیزهایی آنها .شده تبدیل بالماسکه



 

 

 

 

 

 

 

 

 رادیو روز، چند برای .بود جهان دیگر انتهای در کشوری. دیدیم جهان از اخبار یک تماشای

 می همش نشان و گوید می آنها محبوب جمهور رئیس آنچه جز به چیز هیچ کشور آن در تلویزیون و

 آرایش، از بسیاری با کشور آن در بزرگ مادر .آنها برای است جهان بزرگ چگونه که است این .دهد

 خنده حالی با خود مردم به و نه، چیزی چه و لباس میپوشید، را آن باالی در را خود محلی لباس و

 از پر نیست چیزی چه و ها خیابان. هستند گرسنگی از مرگ حال در مردم .دهید می جوبی خبرهای

 ."غیره و ما، رهبر پسر ما، محبوب رهبر ما، رهبر ما، جمهور رئیس ما، عزیز رئیس" .هستند فقر

 .ژوکرها این شدن، کمونیست پادشاهی یک به تبدیل را آنها شاید. است شده ذکر خانواده تمام

 

 و تشویق چنین در مردم .اند ساخته هیدروژنی بمب یک آنها بدهید؟ باید شما خوب خبر چه

 مصاحبه یک دادن انجام حال در آنها و گرسنگی، از ایستاده سخت حال در ها بچه. هستند زدن کف

 را هللا آنها. گویند می که آن با شویم می آسوده ما. کنند می احساس آنها چه پرسد می آنها به او .هستند

 کامال رفقاش. دراند نه هللا از اطالعت هیچ آنها اما کنند شکر را هللا  کنند می سعی آنها .کنند نمی قبول

 آنها شاید هللا گوید می شما اگر .ندارند دین با ربطی هیچ آنها که طوری به .هستند وفا بی و مذهبی بی

 ما رهبر این .هستند خوشحال بسیار بسیار که بگویند که کنند می سعی آنها .بدهند دست از را خود ذهن

 بین از و میریم می هم با همه ما مرگ، و گرسنگی رنج و درد ما جای به !است؟ مرد هوشمند چگونه

 !رویم می

 

 در ما که هللا به شکر  بار هزار ما که است دلیل همین به. کرده خالق خیلی این مثل کشورها

 را ما همسایه شما .دارند وجود هم تر سبک همچنین است، بدترین این .کنیم نمی زندگی کشورهای این

 همه این شبیه استبداد. است خوشحال او است، خوشحال گوید می مرد و سوخته، کشور کل او .ببینید

 .کند می منتقل استبداد در همیشه سال ۵۰ یا ۴۰ عثمانی، از پس .دراد وجود جا
 

 در دارند، وجود ها مکان از برخی .شنویم می ما کشور در نماز به صدا بار پنج هللا به شکر

 آنها. است ممنوع. بشنوند را اذان توانید نمی چونکه آمدن بیرون ما طریقت در که اسالمی، کشورهای

 .پوشیده حاضر حال در جا همه ستم و ظلم .چادر پوشند می آنها که هنگامی پرتاب زندان در را زنان

 از شود می خالص که است کسی السالم علیه مهدی .است تر نزدیک بسیار قیامت روز یعنی این و

 بشر است، بینی پیش قابل غیر بشر .برسد روز آن به را ما( جالله جل) هللا که باشد .ستم و ظلم این شر

 آن خواهیم می ما .شوند می بخواهد هللا آنچه آنها. بخواهد هللا عنوان به آنها است، بینی پیش قابل غیر

 می شما ”."یرید ما یفعل وهللا ارید، انا ترید، انت" گوید، می اما زودتر، چه هر افتد بی اتفاق به را

 انشاءهللا. خواهد می چگونه کند می سرنوشت او .خواهد می او آنچه هللا و خواهم، می من خواهید،

 .هستند نزدیک پیامبر گفته که نشانه

 

 می ظاهر السالم علیه مهدی که هنگامی .کند نجات زود اسالم جهان( جالله جل) هللا که باشد

 سرانه مالیات نه زمان، آن در حاضر حال در. ماند نخواهد باقی را اسالم از غیر دین هیچ شود،

 کنید، می ستم تحت مسلمانان شما که همانطور تبدیل، یا مسلمان یا .دارد وجود مالیات نه و( جْزیة)

 .ماندن نمی هم اینجا



 

 

 

 

 

 

 

 

 آن ما. سوزان می زنده را مسلمانان و دارند دوست را بودایی کنند می صلح از سخن که مردم

 اند ریخته جوانان و کودکان به توجه بدون با ها جاده در مسلمانان بودایی وحانیون. دیدیم جا همه در را

 بیرون ۴:۰۰ از پس خانه به توانند نمی آنها. دریم آمدن آنجا از که برادران ما .زنده را آنها سوزاندن و

 برای است حالل مسلمانان خون. بروند بیرون آنها اگر است آنها مسئولیت این .است ممنوع آن بروند،

 .جا همه در کافران این

 

 رسند می آنان به حساب میشود، ظاهر السالم علیه مهدی که زمانی که است دلیل همین به

 از کردن قایم نه( گور) برسد وجود به تواند نمی کافران از دوستی هیچوقت",عنوان به تنها

 به ما .نیست اعتماد قبل کافرآن از کدام هیچ .دهند می کامل معنی سخن این به روزها این "خوک، یک

 .است هللا ما دوست. دوست بهترین داریم، اعتماد( جالله جل) هللا

 

ِ َشِهيدًا َوَكفَى  ِ َحِسيبًاَوَكفَى بِاَّلله  بِاَّلله
 

 هللا( ۳۹: احزاب سوره ؛۲۸: فتح سوره) ."است کافی( اعمالشان) حسابگری برای خداوند و"

ل و عز    چند حتی آنها هستند؟ چیزی چه حال هر در آنها اما .است کافی ما همه برای حال هر به ج 

ل و عز   هللا لطف با مقایسه در غبار و گرد ذرات  هیچی هیدروژنی بمب نه و اتمی بمب نه .نیستند ج 

 .نیستند

 

 خواهد اتفاق. شوند می رهبران دیوانه مردان از بسیاری است، زمان آخر فقط   حال، این با

 اتفاق اکنون که این کدر نمی باور پیش سال سی یا بیست کس هیچ .کند می انفجار قیامت روز :افتاد

 گفتند می آنها بود، صدام یک .کرد نمی باور شما کاسی گفتید می پیش سال ده را این اگر حت ا .افتد می

 او. کرد می دفاع را اسالم مرد آن که کردن درک آنها سپس .بود نه دیوانه مرد اما است، دیوانه او

 .فتنه جلی جلو ایستاد

 

 جل) هللا که باشد .شویم می اداره خوب مردم با ما انشاءهللا .شنساد نمی را بشر نوع  را، آنجا

 در اسب باید نه شما گویند می آنها .هستد فتنه زمانه زمان، این .بدهد توانایی افراد این همچنین( جالله

 این برای دعا را ما بدهید اجازه .شود می اعمال زمان این به را کلمات این .دهید تغییر را جنگ طول

 .دارد وجود  مسلمانان از برخی میان در جدایی و فتنه .آنها به حمایت و افراد

 

 هم را این بیاد هستند رهبران گویند می که کسانی .ااْلَْمر اُوْلی   با مخالفت است بزرگ گناه

 که کسانی با کنید مخالفت ندارید حق شما .دارند اقتدار که کسانی به مخالفت نیست مناسب .کنند گوش

 برای شما پس .است عید و جمعه نماز برای جماعت در همیشه که و خوند می نماز روز در بار پنج

 .هست کنند می فتنه که کسانی بر لعنت یک .بدهید جواب باید هم این

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 خیانت آنها کند، می تقسیم را اسالم است، دانشمند خود که کند می ادعا که کسانی تمام بر لعنت

 بر هللا لعنت .باشد که کس هر کنند، می پشت از خیانت که کسانی از طرفداران  و پشت از کنند می

: کند می لعن( جالله جل) هللا را آن اما کنیم، محکوم را کاسی بیاد نه ما .است کنند می فتنه که کسانی

 حدیث و آیات از بسیاری در کنند می فتنه که کسانی( شریف حدیث." )أیقظها من هلال لعن نائمة الفتنة"

 .کنید نه برخورد آنها با و کنید، نه دنبال را آنها .هستند لعنتی

 

 .دهند می انجام جوب کاری دارند که کنند می فکر ساده مردم. هستند ساده مردم از بسیاری

 از را آن قانون، نظر از نیست جرم تنها خیانت .رسانند می آسیب دارن زمین این و مردم خود، به آنها

 .است بزرگ گناه یک هللا دید

 

 هم جنگ در فرار .مادر و پدر با مخالفت و دزدی زنا، الکل، نوشیدن چیست؟ بزرگ گناهان

 پرداخت خواهد شما .کاردید جنگ در فرار اگر دهید انجام بزرگ گناه یک شما .است بزرگ گناهان از

 .روت به سربازان که بشود باعث تواند می آن کرد، فرار جنگ از نفر یک چونکه آن از

 

 .کنند پرداخت باید این برای آنها .است شیوه همان کشور به رساندن آسیب و پشت از خیانت

 هر حامل نیز شخص هر .کنند می حمل بزرگتر بار یک دهند می انجام آگاهانه را کار این که کسانی

 آن از گسل باشند، هزار آنها اگر و دو برای دو یک، برای یکی .کرد گمراه او که های شخص از گسل

 .شود می شخص آن بار هزار

 

. ریزیند نه پول برای اشک .ریزیند نه جعلی اشک. بریزند واقعی اشک و توبه دلیل، همین به

 آن قدر هست، هللا لتف یک شما بر .بریزیند( ص) پیامبر حضرت برای و اسالم، برای هللا، برای اشک

 قرآن آموزش برای را آنها. کرد تحمل رنج جلی کرد، تحمل هارا چیز جلیل کشور این .ببینیند را

 این .نیست خوبی چیز ناسپاس. کرد تحمل بسیار کشور این !عمامه؟ برای کردند اعدام یا کردند، زندانی

 .باشید سپاسگزار و انسان .کردن انکار را نعمت نیست خوبی چیزی یک

 

 فَاْذُكُرونِي أَْذُكْرُكْم َواْشُكُرواْ ِلي
 

ل و ع ز هللا گوید می" گویید مرا سپاس و کنم یاد را شما تا کنید یاد مرا پس" : بقره سوره  ) ج 

 بدون های نعمت." الن عم تدوم وبالشكر" .دهیم انجام هللا به شکر .باشید( جالله جل) هللا به شکر (۱۵۲

 و صلح از بزرگتر نعمتی .عافیة نعمته و است اسالم نعمته به هللا نعمت بزرگترین .قدردانی با توقف

 حال در ما. امنیت و ایمنی از دارد، نه وجود امنیت و صلح از بزرگتر نعمتی .دارد نه وجود امنیت

 این برای شکر را هللا باید ما. چیزی هیچ به دارد، نه وجود ترس هیچ. هللا از تشکر سهولت با سفر

 .کنیم

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 علیه مهدی .هستند اینجا عثمانی است، اینجا در اسالم سره. دارد نگه امن را ما هللا که باشد

 جوبه نوید این .بشود مسلمان جهان همه انشاءهللا .بگیرد را ها امانت این و بشود ظاهر زودی به السالم

 هر کردن حاصل اطمینان باید .است فرد او به اعتقاد داشتند، او به اعتماد .بود( ص) پیامبر حضت

 (.ص) پیامبر حضت سخنان

 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ اآلخر ربيع ۲۸


