
 
 
 
 
 
 
 

 هستند کفار آنها   

 

 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،

 .الداغستاني، شيخ محمد ناظم الحقاني، دستورشيخ عبدهللا الفائز 

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 جل) هللا که باشد .فتنه زمانه است، آخرالزمان اين .دارد زمان يک چيز هر .است فتنه زمانه اين

 در گرفته صورت کارهای و عمليات .داد را کس هر حقوق اسالم .دارد نگه امن را ما همه( جالله

 .کرد نفرين را آن از خارج

 

 که کسی هر دشمن من" :حديث در گويد می او (.ص) پيامبر حضرت از حديث يک خوانيم می

 در کنند می زندگی که مسلمانان غير ذمی از مقصود ".هست ذمی که فرد يک به زند می لطمه

 .برند می رنج خود اعمال مجازات و جواب قيامت روز در افراد اين .اسالم کشورهای

 

 سپس و نيستند، اسالم در که اقدامات انجام و آيند می بيرون مردم از بسياری حاضر، حال در

 نه حال هر به آغاز از اسالم با ربطی هيچ که افرادی اقدامات اين که کسانی .گويند می اسالم را آن آنها

 .هستند شيطان دوستان شيطان، سربازان آنها .درند

 

 کس هر" :گويد می( ص) يامبر حضرت .است بزرگ گناه يک خودکشی به اقدام همه، از اول

 روز تا دقيقه هر و ساعت هر روز، هر او چگونه و داد انجام او که آنچه طور به خودکشی به اقدام

 کنند می فکر آنها .حال هر به ايمان نداشتن دليل به خودکشی به اقدام آنها ."کند می تکرار مداوم قيامت

 از پس واقعی زندگی که حالی در .کنند می خودکشی آنها که زمانی اين از بعد دارد وجود چيز هيچ

 .است مرگ

 

 هرگز که است زندگی آخرت در زندگی اما .است کوتاهتر زدن پلک يک از زمانش زندگی اين

 روز تا دقيقه هر شوند می خواهد منفجر کردند خودکشی که کسی .است ابدی زندگی آن دارد، نه پايان

 اين .است مرگ شديد چگونه که است اين"است، شمشير هزار حمالت شبيه مرگ هر شدت" .قيامت

 .نيست آسان

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 است سخت بسيار آن اما است، ديگر اتاق به اتاقی يک از رفتن مثل مسلمان يک برای مرگ

 او نوشيد، سم او اگر .شود می منفجر دقيقه هر مرد آن .ايمان بدون رفتند، دنيا از کفر با که کسانی برای

 پايان عنوان به چيزی هيچ .ماند می باقی قيامت روز تا وضعيت همان در و نوشود می سم دقيقه هر در

 .کنند فرار توانت نمی( جالله جل) هللا مجازات از آنها .رفته ايمان بدون او .دارد نه وجود مرگ در

 

 و ايمنی برای کشور اين به آنها اما مسلمانان، غير که معنی اين به هستند، ذمی  افرادهای اين

 .داره حساب که بدانه بايد بکنيد، ستم و ظلم و بگيری را ديگران زندگی شما اگر .آمدن امنيت

 

 خودتون به شرمانه بی شما و .کنيند می ستم را خود کشور مسلمانان هم شما حال هر به

 .نداريد گرايی اسالم و اسالم به ربطی هيچ شما .نداريد اسالم با ربطی هيچ شما .گوييد می مسلمانان

 کم اين است، خيانت اين !عوضی يک مثل نه باشد، می مرد يک مثل کند می مبارزه اسالم که کسی

 امن آنها شر از را ما( جالله جل) هللا که باشد .ندارند اسالم به ربطی هيچ که هستند افرادی اين !است

 .کند می مجازات حال، هر به را آنها( جالله جل) هللا .دارد نگه

 

 فرد به" کند، می درست را آنها اين: "گويند می .بدهد هوش احمقانه مردم به( جالله جل) هللا که

 ما و نيستيم، خوشحال کنند می آنها آنچه به ما .کنيد افراد اين به تحقير احساس بايد شما .رساند می آسيب

 حال در اينجا همه ما .هستند کفر نها ندارند، اسالم با ربطی هيچ آنها .دهند می انجام آنچه کنيم نمی قبول

 در را تمايل کوچکترين آنها که طوری به بگويند حد از بيش اين بايد  مسلمانان همه .گويم می حاضر

 .ندارند افراد اين برای خود قلب

 

 رحمت عثمانی زيرا بود، عثمانی امپراتوری دوران در اسالم ترين زيبا اسالم، تميزترين

 قرار اجرا را آن و تنظيم راه بهترين در خود تعادل به توجه با را چيز همه که کسانی عثمانی .داشتند

 با آنها انشآهلل اما، .کرد حذف را آن او و کرد می ن خوشحال را شيطان حد، از بيش اين البته، .دادند

 فرصت اولين در ظالمان اين شاءهللا ان .کند می پر عدالت با را جهان و گردند می بر السالم عليه مهدی

 .برود بين از را آنها همه( جالله جل) هللا انشاءهللا .روند می بين از

 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ اآلخر ربيع ۳

 


