
 
 
 
 
 
 
 

 کامل می کند خود راهللا نور  

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

. فرستاد يک امتحان مسلمانان برای مقدس روزهای اين طول در ،است شکوهمند و متعال خداوند

 می ار مسلمانان ،مسلمانان که گويند می آنها. کند می حمله مسلمانان بردن بين از برای کافر دنيای تمام

 .هستند مسلمان غير دهند می انجام را آن که کسانی. کشد نمی را مسلمان ، يکمسلمان يک نه،. کشند

 مجازآنچه که چه بايد انجام شود،  دهد می توضيح. شود انجام تواند می که چيزی هرگفت  اسالم هچونک

 جهنم در اورا بکشد، در آن زمان  مسلمان يک مسلمان يک اگر. ندنيست مجاز است و چه چيزهای موارد

 .است ابدی

 

 الماس با )ربطی( ارتباطی هيچ افراد اين. است کرده ترک را اسالم فرد اين که يعنی ابدی جهنم

 وانندت می آنها که کنند می فکر مسلمانان غير. هستند مسلمان رسد می نظر به که هستند کسانی. ندارند

نجام بدهند ا کثيف (گول زنی، فريب ،حقه بازی) کلکهمه نوع  و کنند نابود ،بسوزند ،بکشند ،کنند حمله

 يانپا به هللا با خوست .کرد خواهند تمام را اسالم اين که کنند می فکر آنهاشوند.  خالص نو از مسلمانا

 شهادت .هستند شهيد هللا حضور درميميرند،  می که کسانی. هستند فتنه اينها. نميرسد )از بين نمی رود(

  .هستند زنده هللا حضور در آنها. است درجه باالترين

 

 ت صور اين غير درزيرا  .يک کافر می شود بکشد را مسلمان يک که کسی هر ،جای که باشد هر

با اين حال، نه اون . است مجازاتيک  آنها برای ابدی جهنم که است دليل همين به. بکشد خواهد نمی

 (جايز) مجاز اين. شود می داده خودشان به مجازات، بلکه نطوری که آنها انجام می دهند، با کشتن کودکا

 اين به. است (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر فرمان اين و ،است (جهاد) مبارزه اين ،است (واجب) الزم ،است

انجام  ار کار اين مردم اگر حتی .است هللا حکم اين. روند می بين از رسانند، می آسيب که کسانی ترتيب،

 اما برسانند، پايان به را دين اين خواهند می آنها. داد خواهد انجام را آنهللا عز و جل  نهايت در ،ندهدن

 :کند (تکميلکامل ) را او نور خداوند. کنند تمام را آن توانند نمی

 

ُ ُمتِمُّ نُوِرِه َولَْو َكِرهَ اْلَكافُِرونَ   َواَّلله

با  .(۸:صاف سوره" )باشند! نداشته خوش كافران چند هر كند مى كامل را خود نور هللا ولى"

  رحضرت پيامبنور می شود.  شدوست ندارند و اين را نمی خواهند، اين نور در کل دنيا پخاينکه کفران 



 

 

 

 

 

 

 

 ماسال تنها ،هللابا خوست . شد خواهند تمام آنها .کرد نخواهد ترک دنيا تمام در را کثيف مرد يک (ملسو هيلع هللا ىلص) مان

 (ما) زيرا بيفتد، اتفاق وضعيت اين در تواند نمی اين و .خداست وعده اين. داد خواهد گسترش جا همه در

 .است نياز مورد سالم عليه مهدی. نداريم رهبر يک

 

و  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبرنور . شد خواهد مسلمانبرسد تمام دنيا  سالم عليه مهدی که زمانی

  .داد خواهد پوشش را دنيا مامنور اسالم، با خوست هللا ت

 

شان سخت وضعيت برای آنها دلمان بسوزد زيرا  بايد البته. هستند امتحان روزهای ،روزها اين

 افتد، یم اتفاق مسلمان دنيا جايی در چيزی وقتیدلش برای مسلمان ديگری بسوزد.  بايد مسلمان يکاست. 

 می کشتهو ستم می شوند(، هم  ظلممی برند )  رنجهم  مردم. وجود دارد انگيز غم هم ديگر طرف در

 همانطور حال، اين با! ؟کنيد یم حمله کجا .شوند می کشته مساجد داخل در که وجود دارد کسانی. شوند

اب هللا حساب شان را می رساند )حس. هستند شيطانی سربازان آنها. باشند اسالمی نميتوانند آنها گفتيم، که

که به هيچی نبايد جواب  کنند می فکر آنها. ندارد وجود آخرت هيچ کنند می فکر آنهاشان را می رسه(. 

 .شد خواهند مجازات و می گيرند قرار پرسش مورد آنهابدهند. با خوست هللا، 

 

 (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر عشق با افراد اين .شدند شهيد آنها همه .باشد باالها  مردهباشد که درجه 

 يناروند. باشد که هللا همه ما ها را، می  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبرنيز کنار جمع شده بودن. انشاءهللا کنار 

 افيهق در را ما و کند حفظ (را ما) خداوند انشاءهللا. کند حفظ فتنه از را اسالمی کشورهای بقيه و کشور

 و ،گردد بر صاحبانشان به ها فتنه کند، پيروز اختالفات درمورد را ما خداوند انشاءهللا. کند پيروز کافر

 آنها شود. عليه بر

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۹ االّولربيع ۸


