
 
 
 
 
 
 
 

  تنھا دین اسالم است 
	

 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ،
 .أعوذ با هللا من الشیطان الرجیم. بسم هللا الرحمن الرحیم

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سید األولین واآلخرین،
 هللا، مدد یا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا،مدد یا رسول 

 .شیخ عبدهللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، دستور
 .انصاریمدد ابوایوب 

 .طریقتنا الصحبة والخیر في الجمعیة
 

 
کھ این صحبت خیلی مفید باشد و مفید برای نفس مان باشد. یک صحبت نا براینکھ نفس  انشاءهللا

مان بزرگ بشود بلکھ براینکھ، انشاءهللا، اصالح بشود. این آخر زمان است ، خوب ترین زمان برای 
شیطان است. حتی با این کھ تاریخش درست نیست (باطل است)، امروز برای مسیحیان بھ نظر روز 

 این کھ واقع در. است سالم  علیھ) مسیح عیسی( عیسی دسامبر تولد ٢۴است. می گویند کھ  مقدس، گرفتھ
 بھار فصل در پس ،بود آوریل نزدیک احتماال عیسی حضرت تولد. بود ابعد را آن واقع در. نیست روز
 .بود

  
 براینکھ کھ طوری بھ. نداشتند زمستان خیلی کار برای انجام دادند در روز ھای آنھا حال، این با

بودند،  نشستھنھ گیرند در زمانی کھ کار می کنند، و چونکھ در خونھ در طول زمان تعریف زمستان  جشن
 ٢۴گفتند، "این میتواند یک تعریف باشد و یک دلیل براینکھ برای خرید برویم." بھ ھمین دلیل است کھ 

مثل یک  را آن مردمتضمین گرفتھ شد. این طوری تضمین گرفتند و این طوری نیز ادامھ دادند.  دسامبر
 می روند. کلیسا بھ و می کنند دعا روز آن در آنھا ،می گیرند مقدس جشن

 
 وقتی" گوید، می او ند.شد مسلمان ابعد کھ ان داریمبرادر -: گفت بھمان برادران از یکی واقع، در
او  ."میشستند مردان از جداگانھ طور بھ زنان و ند،یدپوش می روسری ،می رفتند کلیسا ھب ھا کھ خانم

حتی اگر ھستند و در فروش ھستند.  بستھ گفت، "در حال حضر دیگر مردان نمی روند. اکثر کلیسا ھا
کمی ھستند، روسری دیگر نمی پوشند، دیگر مردان و زنان جداگانھ نمی شینند، و فقد یک چند نفر می 

جز اسالم وجود ندارد، اما شیطان  دیگر نیست. در دنیا، ھیچ دینآیند." بھ طوری کھ دیگر ھیچ چیز از دین 
نمی تواند این را تحمل کند و سعی می کند این را نیز نبود کند. سعی می کند ه کشور از دین دور بشود، 

 مستقیم و یا با مخالفت در داخل بھ وجود آورند. طور بھ حملھ با
 

انسان دیگر ھیچ ارزشی ندارند ھنگامی کھ دین را از دست داده اند. مردان بی دین، مردان بی 
ندارم)  اعتقاد خدا( بیخدا بھ من ،ندارم دینی ھیچ من" وجود دارد، یک مد حاضر حال درارزش ھستند. 

  وجود) کافرکیشی( پاگانی عنوان بھ چیزی چنین" گویند، می ھا اروپایی این واقع در. گویند می!" ھستم
 



 
 
 
 
 
 
 

، کافر یعنی، اگانپ. آیند می دارند بھ وجود مختلف چیزھایھمین حاال در موردش شنیدیم." برخی  و داشت
 مثل زمان گذشتھ، مردانی کھ بت و آتش را می پرستند، یعنی چیزھای بی فایده. 

 
دوست  یک توانید مین. است قانونی غیر ازدواج این. دیکن ازدواج دین بی فرد یک با توانید مین

 بزرگ درس یک نیز این حتی بنابرایندختر بگیرید و نمی توانید یک دوست دختر برای عروسی بدھید. 
یعنی:  یعنی چی؟ این توضیح توضیحاین  یعنی چی، این. ھا را قبول ندارند درسمردان . است مردم برای
 مین. ھستند حیوانات از تر پایین افراد این کھ یعنی این. دتوانی نمی ؟کنید ازدواج حیوان یک با توانید می
  آنھا را بھ عنوان ازدواج بدھید و یا بگیرید. توانید می ن. دیکن ازدواج آنھا با توانید

 
 می بنابراین. کنید ازدواج، می توانید با آنھا ھستند آسمانی ادیان یھودیت و مسیحیت کھ آنجا از

 را این شیطان. نیست مجاز آنھا از بیشتر اما است، مجاز آنھا با فرزند داشتن و کنید ازدواج آنھابا  توانید
 ازدواجو  ،بروید) دنیای( حیوانیبراینکھ مردان دین را ترک کنند و بھ سمت دنی  وسیلھ یک عنوان بھ
 .است فایده بی و فتنھ، این نیست، حالل این. داشتھ باشید بچھ یا کنید

 .است هللا دین اسالم. است اسالم مان دین
 

ْسَالم هللاِ  ِعْندَ  الدِّینَ  نَّ اِ   اْالِ
 
). "ھیچ ١٩:عالی عمران آل سوره." (است )حق برابر در بودن تسلیم و( اسالم ،هللا نزد در دین "

 و یھودیان شکی نیست (وجود ندارد)، اسالم دین در نزد هللا است". ھیچ دینی دیگری باقی نمانده، چونکھ
. است مانده نھ باقی آنھا در حق درصد پنج حتی بنابراین. اند داده تغییر خیلی را شانخود دین مسیحیان
کرده اند. ھمین طور  تغییر با توجھ بھ میل خودشان را آن آنھا. نھ کرده باشند تغییر کھ ی باقی نھ ماندهچیز

 کرده اند. تغییرکرده اند، آنھا ھمھ را  تغییرپیامبر شان را  متولد تاریخکھ حتی 
 

. ندفروششان را می خود کلیساھای دارند حتی ھنوز. دیگر ندارند دین عنوان بھ چیزی ھیچ آنھا
شان  اشتباھات مورد در صبحهللا برای آنھا ھیچ معنی ندارد، ھیچ ارزش ندارد. اگر تا  دستورات بنابراین
کنیم، کافی نمی شد. حتی یک سال ھم کافی نمی شد. آنھا در ھمھ موضو ھا برعکس از دستورات  صحبت

ھیچ کدام  . است معتبر یھودیت برای و مسیحیت برای این. دارد فرمان ده سالم علیھ موسیهللا می گویند. 
 .ا برعکس انجام می دھنددقیق آنھا. دھند مین انجاماز آنھا را 
 

دارد سعی می کند اسالم را از بین ببرد  او. باقی مانده است شیطان برابر در اسالم تنھا بنابراین،
ا مردان ، بمنحرفسعی می کند فتنھ با تمام قدرتش اتفاق بیافتد. او فتنھ در میان مسلمانان با فکر ھای نیز و 

. است اسالم سر اینجا انشاءهللا. ددار نگھ امن را کشور این خداوند و افکار ھای بد درست می کند. منحرف
از این فتنھ ھا  خدا خواست بھ انشاءهللا. است اینجا در) �( مان پیامبر حضرت پرچم. را دارد اسالم پرچم
 .ھستند اینجا در فتنھ باعث خیلی  حتی آنھا. بشود ظھور سالم و صحیح

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 بھ اتفاق ھا این ھمھمی کنند کھ  فکر آنھا حاضر حال در اما ،ورد بشویم سیاست در خواھیم نمی
. گویند می این را ھستند، باھوش کنند می فکر خودشان کھ مردم ھوشمند، مردم. است نفر یک تنھا علت
 . ندنیست ھوشمند را فکر می کنند این کھ افرادی

 
 نمی آنھا صحبت ھای دارد کھ این را می گوید.) ق( شیخ موالنا. اتفاق افتاد پیش سال ۵٠ نیز این
 پایین را مان سر ھمیشھ کھ خواھند می سرش را باال بیاورد چونکھ سر اسالم است. آنھا ترکیھ خواھند
 .  و سرمان را بشکنند ،داریم نگھ

 
سال پیش می گوید. در حال حاضر  ۶٠و یا  ۵٠این را نیز در صحبت ھای ) ق( شیخ موالنا

سال پیش نیز  ١٠٠ندارد. ھمین طور نیز  شخص آن بھ ربطیحقیقت دارد بیرون می آید، یعنی کھ ھیچ 
 دسال پیش بود. می خواستن ۵٠٠سال پیش بود، و ھمین طور  ٢٠٠بود. آنھا این را سعی کردند. ھمین طور 

اسالم را از  خواھند میتبدیل کنند. آنھا  کلیساو دوباره بھ یک  )حاجیا سوفی( ایا صوفیھ را در صلیب
دور بندازندش. بھ ھمین دلیل است کھ می گویم کھ این مردان را دارند فریب می دھند. و  ددربیاورنریشھ 

 دارند فریب می دھند و در اشتباه ھستند. 
 

. قبول کند آنچھ کھ دشمن می گوید و ،را پیروی کند دشمن ،کند گوش دشمن را ھوشمند فرد یک کھ نیست مناسب
 منحرف فرگھ ھای در رحمت ھرگز دنبال. نھ روید اسالم از بیرون رحمت دنبال ھرگز. ندارد رحمی ھیچ دشمنچونکھ 
ما را آزاد نمی گذارند تا زمانی کھ این  ستمگران و کافران این ،باشد شرھبر ی کھکس ھر و است اسالم سر این. نھ روید

 جا را مسیحی کنند.  
 

با این . می کنند تعمیدشما را  و می کنند از آب پر را بایزید میدان استخر آنھا" ،گفت بار یک )ق( شیخ	موالنا
ً  عنوانحال آنھا شما را بھ   کسانیحتی  ،یک کدام از خودشان قبول نمی کنند. آنھا شما را بھ نظر منافقان می گیرند. واقعا

ھستید، آنھا با مھربانی اثر نمی گذارد. ھر چھ قدر قوی تر نگاه شان می کنند.  منافق یک از گروه شان می شوند، مثل کھ
سوار تان (روی پشت تان) می شوند و پای  آنھاھستید. ضعیف بھت بیشتر احترام می گذارند. ھیچ احترام بھتان ندارند اگر 

 شان را اویزان می کنند. 
	

 است؟خوب وضعیت  افتد؟ می اتفاق ، چھآقا"  پرسند، می آنھا. است ضعیف ھمھ روحیھ کھ بینیم میروزھا  این
 چیز یک این، آنھا بین ھم جنگ کردند و خودشان بین ھم کشتند. شد خلق بشریت کھ زمانی از. است دنیا وضعیت این"

 ازتالش شان را در کال زمان برای جنگ ھا گذاشتند.  ھمھ. نیست این از تر طبیعی چیز ھیچ بنابراین. است طبیعی کامال
  .باشید نگران تخود آخرت مورد در بایدمی کردند.  دعوامردان بین ھم خودشان را می کشتند و در جنگ ھا  تاریخ، آغاز

 
 زمانی بھتر می شود وجود ندارد. تا دنیا است، ھیچ چیزی بھ عنوان فکر کردند کھ دنیا یک مکانی وضعیتاین 

مان می  حاکمیتجنگ می کنند. چیزی کھ باید شکر کنیم، شکر بھ هللا، کھ مردان کھ  آنھا بین ھم دارد، وجود بشریت کھ
یوونھ و نابود بشوند، و کافر د ند، قوی ھستند، در راه هللا ھستند و از کفران نمی ترسند. آنھا باعث ھستند کھ کفران بترکندکن

 می شود.
	
کار نکنید در گفتند، فریب خورده، "نھ، این فرد خوب نیست." ھر چھ قدر بیشتر آنھا از یک مرد بدتر  آنھا با

تحریف می کنند، این مرد خوبتر است. حر چھ قدر کمتر یک فرد را دوست دارند، بیشتر بھت می گویند کھ دوسش داشتھ 
 باشید. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

نشستیم برای حقیقت را گفتند، چونکھ مردان بھ یک وضعیت رسید اینجا مجبور ھستیم حقیقت را بگویم. در اینجا 
ید اگر این خوبتر کھ فکر می کنند کھ ھمھ چیز بھتر می شود ھنگامی کھ این مرد برود. ھنگامی کھ این زمان برسد، میبین

ندھد. انشاءهللا کفران با آنھا  و یا بدتر است! بعدا پشیمان بشوید ھیچ معنی ندارد، اما باشد کھ هللا این روز ھا را بھمان نشان
 بشوند.  غرقو ند بسوز

 
 مکان اینستایش کردند.  )ملسو هيلع هللا ىلص(و حضرت پیامبر مان (هلالج لج) را، هللا جل جاللھ  کشور این. است برکت پر کشور این

 تاریکی. فرود می آید اینجا بر نور و ھستند جا ھمھ در شھدا. است پوشش شھیدان خونھا با  جا ھمھ و است، اولیاء از پر
می  فریبخودشان را  افراد از برخی. رود ی میدیگر طرف بھ یا و اروپا بھ نفر یک کھ زمانی داخل در می آید فرود
ترس نداشتھ باشید. ھیچ دلیل و ھیچ چیزی نیست براینکھ برویم، چونکھ " ؟برویم دیگر یکشور بھ باید"  گویند، می و دھند

ترین است، مھم  ترا نوشتھ است. آیا اینجا باشید و یا در جای کھ فکر کنید امنی نهللا عز و جل رزق تان و تعداد تنفس تا
 مرگ بھ دنبال تان می رود. از سرنوشت هللا فرار نکنید. نیست: فرشتھ

 
 هللا عز و جل می گوید:

 

وا  اِلَى هللاِ  فَفِرُّٓ
 

 می کجابھ ". کنید فرارهللا  سمت بھ بالفاصلھ ،زمان آن در"). ۵٠:الذاریات" (سوره بگریزید هللا سوى بھ پس"
 صورت، این غیر در. شد خواھد ، صلح و راحتراضی تان قلب زمان آن در. فرار می کنید طرف هللا بھ ؟فرار کنید خواھید
 ".فرار کنم بھ آنجا من دھید اجازه و اینجامن بھ  بدھید اجازه. فرار کنم را کافر سمت بھ من دھید اجازه" ،نکنید فکر ھرگز

 بدبخت می شوید و نیز دور از نزد هللا می شوید.
	
 چکار. آخر زمان ھستند ھا فتنھ ھای این. ھستند اسالم خونھ ھای ،ھستنداسالم  ھای سرزمین ھا، سرزمین این

ن را ترک نمی کنیم. نیاز داریم صدقھ بدھیم. ما نماز بکنیم؟ باید چکار. باشیم (ذکر) داشتھ یاد را در باید هللا بکنیم؟ باید
را بخوانید ھفت بار و اطراف  الکرسیآیتکند. اگر  می می گیرد، و هللا محافظت مشکالت و تصادفاتاز  جلوگیریصدقھ 
هللا، مثل پوشیدن یک زره می شود. انشاءهللا از بدی این روز  خواست بھکنید قبل از بیرون از خونھ رفتند،  فوتخودت 

 خواھند می کھ کسانیت می شد. ، نیز محافظهللا خواست ، بھمحافظ می شوید. اگر ھمھ این کار را انجام می دادند، کشور
 . آسیب برسانند، می توانند آن را در این زمان انجام بدھند، و آسیب بھ خودشان برمیگردد دیگران بھ

 
می شدیم.  ، غم قیمدنیا نیست. اگر فقط برای دنیا بودتنھا  مسألھنعمت ھای هللا را بشناسید و سپاسگزار باشید. 

و دیوونھ می شوند، و  گویند، اقتصادی می بھش بحران. ھمگامی کھ چیزھا کمی سخت می شوند، آنھا غم قیم ھستندکفران 
ش پیدا می بھ یک مسلمان آثار نمی گذارند. کجا می توانند مسلمانان فرار کنند؟ آرامخودکشی می کنند. این جور اتفاقات 

خانھ ھای خودشان پیدا کنند، بدون کھ خیلی بیرون بروند و باید بھ  در خدا بھ پناه باید آنھابدوند. کنند ھنگامی کھ سمت هللا 
 هللا باشند.  خاطر بھالتماس کنند. کھ ھمھ کار ھای کھ انجام بدھند فقط  هللا خدا

 
یعنی جا  –کازینو  بھ یا و )مشروبخوریبار (بھ  کس ھیچ. است خوب کار یک هللا، ترضای برای شده انجام کار

خاطر هللا آمدم!"، بالفاصلھ بھ آیدش می آید و می گوید،  گوید، "من بھ می کسی اگرخدا نمی رود.  خاطر بھ -ھای کثیف 
خاطر رضایت  کار ھا بھ تمام دھید انجام می دھم. باید از اینجا بیرون بروم!" بھ ھمین دلیل، اجازه "دارم یک کاری بدی

ھر چھ  انشاءهللا ونوشتھ می شوند (ثبت می شوند). اعمال ھای خوب عنوان  باشند. ھنگامی کھ این اتفاق می افتد، بھهللا 
 عنوان عبادت قبول می شود. بھ انجام بدھند
 

 )ملسو هيلع هللا ىلص(حضرت پیامبر مان ھای  بودن کھ منتظرش بودیم. این آخر زمان است. انشاءهللا بشارت ھای کھ  روز ،اینھا
 کل دنیا مسلمان  انشاءهللاکرد و  خواھد ظھور اوقطعاً ستم، و شر،  و است. با آنقدر ظلم نزدیک سالم علیھ ، یعنی، مھدیداد



 
 
 
 
 
 
 
 

 عالم ھای (دانشمندان) از برخی. است دوم آسمان در سالم علیھ عیسی. خواھد آمد فرود نیز سالم علیھ عیسیمی شود. 
 او حتی آنھا سالم، علیھ عیسی حتیسالم را قبول نمی کنند.  علیھ، ھرگز بھ ھیچ جور مھدی منحرف ھای ایده با امروز

نمی کند، یعنی قران را قبول  قبول را او کسی کھ ھنگامی و است، شده نوشتھ قرآن در کھ حالی در. نمی کنند قبول نیز را
  نمی کند و ایمانش در خطر است.

 
 علیھ مھدی. این حقیقت است. است جماعت وال سنت اعتقاد مان، اعتقاد اھلھیچ نیاز نیست آنھا را گوش کنیم. 

 .برسیم وقت اسرع در بھمان اجازه بدھد کھ بھ آنھا خداوند کھ باشد. است حقیقت نیز سالم علیھ عیسی و است حقیقت سالم
این بھ خستھ مان اتفاق نمی افتد، ھر چھ قدر نیز مایل مان باشد، اتفاق  بنابراین ،هللا عز و جل ھستند دست در ھا چیز ھمھ

	نمی افتد. 
 

سالم در حال حاضر ظھور بشود."  علیھ ند، "باشد کھ مھدیھا (دیوونھ ھا) می آیند و می گوی برخی از مجذوب
منتظر او بیشتر از شما ھا ھستیم، انتظارش ھستیم.  باعث بشوید کھ ظاھر بشود. ما نیز ھمچنین دربنابرین، ظھور بشود، 

اما فرمان از ما ھا نمی آید. این از هللا می آید. اتفاق می افتد ھنگامی کھ زمانش برسد، و او ظاھر می شود حتی اگر بھ او 
ز بگویم کھ ظاھر نشود. خیلی چیزھای شبیھ این در گروه مجذوب ھا وجود دارد. آنھا چنین چیز ھای می گویند. انشاءهللا نی

 وقت ظھور بشود.  سالم بھ اسرع علیھ برای مجذوب ھا، مھدی
 

 .و من هللا التوفیق
 الفاتحھ

 
 
 حضرت شیخ محمت عادل

 پس از ذکر ،ایوب سلطان درگاه ،١۴٣٨ لاالوّ ربیع ٢۴


