
 
 
 
 
 
 
 

 کفر دنیا   

 

 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

 

 

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

 

ُ َخْيُر اْلَماِكِرينَ  ُ َواّلله  َوَمَكُرواْ َوَمَكَر اّلله
 

 بهترين خداوند و آورد ميان در مكر[ پاسخشان در] خدا و ورزيدند مكر[ دشمنان] و"

ل و عهز هللا (".۵۴:عمرانآل سوره  ) است مكرانگيزان  خودشان از خوب بسيار افراد اين: "گويد می جه

 هوشمندانه خودشان کنند فريب کنند می سعی که کسانی. کنند فريب را هللا کنند می سعی و کنند می فکر

ل و عهز هللا. بينند می  مكر هللا. داند می بهتر هللا بدهند، انجام خواهند می آنها که آنچه داند می بهتر جه

 ."کند می تبديل خودشان روی

 

 او چونکه. کند راست راه از انحراف را انسانيت که بهتر چيز هيچ ندارد، کاری هيچ شيطان

 دليل به شيوه همان به ببرد خودش با را مردم همه خواهد می او" رونم، می جهنم به من" گويد، می

 بلکه خواهد، می او آنچه نه اما،. کند ترک را يک حتی نمی او خواهد، می را همه او. خودش حسادت

ل و عهز هللا آنچه  .افتد می خواهد اتفاق گويد می جه

 

 آنها. است دارد وجود اسالم که جا هر به حمله حال در کفر دنيای همه. است زمان آخر  اين

 گويند می چه آنها که حالی در." نيستند انسان آنها. هستند وحشی آنها" مثل، ميسازند بهانه دارند همچنين

 رحمت دين اسالم. هستند انسان غير آنها و هستند، وحشی آنها کفر، دنيای خودشان، آنها. است دروغ

 هيچ و است، اسالم در ايمان. شود می آن برای سوال زير کس هر و دارد، قانون يک چيز هر است،

 هللا. نه چيزی چه و شود می حسابداری چيزی چه دانند نمی آنها. ندارد وجود ديگران در ايمان مثل چيز

ل و عهز  در و دنيا، اين در کنند، پرداخت اينجا در آنها که انشاءهللا بنابراين،. پرسد می را چيز همه جه

 .دادن انجام که ها مكر برای آخرت

 

 و است زمان آخر اين .هستند هللا تفويض و جبر دنيا اين در افتد می اتفاق که چيزهای و حادثه

  می را چيز هر و هستيم وفادار ما چونکه نرسد ما به آسيبی هيچ که هللا خواست به. دارند انتظار آنها

 



 

 

 

 

 

 

 

 پريشانی، هيچ ايمان با ما از افراد اين بنابراين،. او رحمت در پناه. ميرويم هللا به و ايم آمده هللا از. دانيم

 جا همه در دنيا. هستند بدبخت و نوميد بسيار وضعيت در مردم ديگر نوع اما،. ندارند غم هيچ و ترس

 .است جوشيدن حال در

 

 تر آرامش  انشاءهللا که طوری به بفرستد را صاحب هللا که. کند عطا اسالم به را پيروز هللا که

 خيلی گويند می های نشانه اما دانيم، نمی را هللا تفويض و جبر شود؟ می ظهور او زمانی چه. باشيم

. بينيم می  آنچه از هستيم ناراحت البته چونکه برسيم، آرامش روزهايی آن به انشاءهللا. است نزديک

 آنها. دانند می انسان را خودشان فقط آنها و کند، می صحبت انسانيت از و عدالت از کفر دنيايه تمامه

 دوست که جور هر نيستند کافر که کسانی توانيد می شما و هستند، انسان کفر مردم که کنند می فکر

 .کنيد رفتار داريد

 

. نيست خوب کی و است خوب کی داند می هللا. داند می بهتر هللا گفتيم، که همانطور حال، اين با

 هللا دشمنان هستند شيطان با و کنند نمی باور را او که کسانی. کند می کمک هستند خوب که کسانی به هللا

 را اسالم دنيای و را، ما کشور کند، محافظت را ما هللا. دهد می خواهد مجازات آنها به قطعا   هللا. هستند

 .انشاءهللا

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ اآلِخر ُجمادی ۲۱


