
 
 
 
 
 
 
 

 زمان جنجال 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

آخر زمان خلق کرد.  اين در (را ما) شکوهمند و متعال خداوندسکر به هللا از آمت محمد هستيم. 

 و دارد، دوست که همانطور ،خلق می کند خواهد می که هنگامی او. باشيم سپاسگزار هللا چيز همه از بايد

 زمان اين برای نما سرنوشتقسمت مان و . دنکن زندگی باعث است که همان جور که خودش دوست دارد

ريف ( تعملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبردر مورد شان  که است هايی زمان اين. باشيم سپاسگزار هللا از بايد. بود

 حضرت پيامبرنزديک می شوند.  قيامتکرد: آخر زمان. زمان های که نزديک هستند و دارند به روزه 

 ".)جنجال( آشفتگی زمان ،)فتنه( اختالف زمان: "ميفرمايد (ملسو هيلع هللا ىلص) مان

 

ر ه. ندارد وجود بيفايده های مکان به رفتن به نيازی هيچ دهيم؟ انجام بايد کاری چه زمان اين در

 يرغ برای انجام دادن داريد ميتوانيد بيرون برويد. در کار که هنگامی. بمان خانه در توانيد می که رچقد

 نه،: "ندبا گتف نکنيد دخالتخيلی . نکنيم دخالت چيز همه در و بنشينم که گويد می (ما به) او صورت، اين

 ار ( و هللاباش آرامتکون نخوريد ) ".دهيم انجام صورت اين به را کار اين اگر است بهتر. است بد اين

 باش.  زمان منتظر. کن عبادت

 

. است زمان آخر فتنه اين دارد، وجود بزرگ فتنه يک . آيد می بيرون جديد فتنه يک روز هر

 ۱۴۰۰ اين مورد در (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر. نيست تعجب به نيازی اما ،شدند گيج و تعجب هستند مردم

 اعتقاد وا به اگر بنابراين،. کرد صحبت شود انجام بايد که آنچه درباره همچنين او. کرد صحبت پيش سال

 رت،صو اين غير در. می شويد راحت فرمايد انجام بدهيد، می (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر آنچه و باشيد داشته

 اند؟م خواهد باقی چيزی چه افتاد؟ خواهد اتفاقی چه: "گوييدمی  خودتان به نرسد، شما به چيزی اگر حتی

اب خر را خود عذاب" ؟است چطورآنجا  است؟ چطور اينجا چيست؟ دنيا وضعيت .افتاده اتفاقی چه ببين

 .بود نخواهد مفيد از اين دنيا ميرويد بدون اينکه هيچ فايده داشته باشد. و ،می کنيد

 

 ردک خلق زمان اين در )ما را( او: "بگوئيد و باشيد سپاسگزار هللا های نعمت از بايد حال، اين با

 هللا: "کنيد دعا اسالم دنيا برای ،نما وضعيت برای بايد. سپاسگزاريم هللا از و" است، خوب ما وضعيت و

  را هادعا می کنيم. اين همه است. پاداش  ".کند ارسال دهنده نجات يک اوانشاءهللا  .دارد نگه امن (را ما)

 



 

 

 

 

 

 

 

 هللا ،کردند می دعا گونه اين مؤمنان همه اگر. دارددعا پاداش  و ،راحت می شويد و آوريدمی  دست به

 .کرد می محافظت کافر دنيا اين برابر در ما دين و ما کشور ،ما از قطعا

 

 مظل آنها کنار در. ندارند صدايی آنها. است فکه باقی ماندن، قلب شان ضعي اسالمی کشورهای

 يک هک کنيم می ستايش ،شکر به هللا. کنند باز آن برابر در را خود دهان توانند نمی حتی و است ستم و

می  دعا او برای. گويد می را حقيقت هر و ،کند نمی قبول را استبداد که داريم رهبری در خوب شخص

 کنيم.

  

 دعا خود اميران برای": فرمايد می( هلالج لجهللا جل جالله ) .است هللا فرمان ؛ ايننيست سياست اين

 ار آنها: "گويد می او. کنند می حکومت کشور بر که کسانی ،است نرهبرا ،اميراناو با  منظور ."کنيد

 آنها هب داريد، دوست هيچ فايده ندارد اگر آنها را. است فرمان يک اين." خوريدن قسم آنها به و نکنيد لعنت

  .نکنيد لعنت آنها، و يا به خوريدب قسم

 

 به هللا. است مهم نيز برکت زيرا ،عطا کند برکت هللا .باشيد حق با هميشه و دعا کن بنابراين،

 و ستا کرده دزدی را دنيا تمام دنيا کافر، اين اينجا، در. عطا می کند برکت دارد، اعتقاد هللا به که فردی

 نهاآ با اين حال، کافی نداشتند، و هنوز برکت نيست.خالی و سپس تميز )لخت و پتی( کرده است.  را آن

 کسانی هب خداوند .ندارند برکت آنها. بدزدند بيشتر تا کنند می تالش خود قدرت تمام با آنها .کنند می سعی

 ، برکت عطا می کند.کند می کمک که

  

 ره چونکه. است مردم همه برای تنصحي اين. باشيم سپاسگزار نما وضعيت از بايد ين،بنابرا

 کار نآ و کرد را کار اين يکی اين: "گويند می و کنند می باز را خود دهان بالفاصله مردم برويد، که جای

 رفته تدس از برکت که وقتیبرکت را درک می کنند  بر هللا، آنها پناه .بينند نمی را برکت آنها." کرد را

 کمک ما همه به هللا. د(و)زود از بين نمی ر کشد می طول و کند می حفظ را آن خداوند انشاءهللا اما. است

 شان کننده،پري )ناراحت کننده، سهمگين شرايط اين يک را کمک کند. اسالمنيز دنيای  خداوندانشاءهللا . کند

 ما جواب بدهد. های دعا به خداوند. است (، شديدددرپر

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۹ سفر ۲۲


