
 
 
 
 
 
 
 

 پایان شروع شد 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 را روز نور ها خفاش. است روشنگری آنچه نور ميناميم .است پاکيزگی دين و نور دين اسالم

 چقدر که نيست مهم. آيند می بيرون شب در آنها. شوند می آويزان تاريک های مکان در و ندارند دوست

 ریروشنگبه نور روز اثری ميگذارد؟ نه.  اين آيا ،نداشته باشند دوست را روز نور و روشنگری ها خفاش

، ندهست اسالم عليه که آنهايی وبه خودشان آسيب ميرساند، هر چه حکمت پشت آن است، حکمت هللا است. 

 .هستند خفاش نوعاز  ،هستند نوع از اين

 

 ارجخ در نه ،دو هر انسان ها اين داخلی، و خارجی. ندنيست تميز هم آنها. است پاکيزگی دين اسالم

 نسان هایا. نيست چيزی داخلی کثافت با مقايسه در خارجیلی، کثافت صدر ا. نيستند تميز داخل در نه و

ت نجاس. نوشيدند می و خورند می کنند، نجاست دارند می حمله مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبربه  و اسالم به که

د بين وجود ندار تفاوتی. نداره فرقی هيچ .است کثافتمعنای  به و توالت در چيزیاين به معنای  چيست؟

 می که فکثي حيوان بااست  کار همين. وشيدبن است توالت در که چيزی يا و کنيد مصرف الکلکه آيا شما 

است  توالتوجود ندارد که آيا شما آن چيزی را بخوريد و آيا آن چيزی را که در  تفاوتی هيچ. خورند

 همان ادقيق را آن ،شان است بدن در که کثافت با مخلوط خورند میاين کثافت را  آنها که هنگامی. بخوريد

 هم ما احمقانه مسلمانان .کنند می حمله آن و اين به آنها آن، از پس .دنشو می خواهد می شيطان که چيز

 اين را همه با هم، همه آنها، انجام می دهند. آنها. را انجام دادند کار اين نفر دو يا يک کنم می فکر

 

 نهايت در کار اين پايان. است شده آغاز بزرگ جنگ يعنی که اين. است کرده آغاز را آن ،اينجا

 وقاتا گاهی. هستند هللا دست در افراد اين .کشيد خواهد طول چقدر داند می هللابه مهدی عليه سالم ميرسد. 

 یم طول سال سی يا بيست را آن اوقات گاهی و افتد، می اتفاق ناگهانی طور به را آن که بينيد می شما

می  رفک آنها ابتدا در. است سوريه در مسئله مثل. بکشد طول حد از بيش سال ده به تواند می اين. دنکش

 رديگ چقدر که داند می هللا. است گذشته سال سه تا اکنون، وميرسد  پايانبه  ماه دو در را آن کردند که

 .ندکرد اعالم ما پيامبر و اسالم عليه جنگ: ها بچه اين هدف. است شده تمام آن هاينک از قبل مانده است،

که انسان ها از خودشان بيشتر  شخص ،کردند توهينبرای انسان ها است،  ترين ارزش که شخص به آنها

 موعمج در و مستقيم طور به ايندارند می کنند.  قربانیدوست دارند، آن کسی که برايش زندگی خود را 

 کرده شروع کرده است، صحبت حضرت پيامبر شمورد در زمانی که. است اسالمعليه بر  جنگ اعالم

  نطورهماهستند، باشند.  حضرت پيامبربه خوست هللا با خوب ها باشيم و خوب ها با کسانی که با  .است



 

 

 

 

 

 

 

 نآ سمت بهاکنون يواش يواش دارد  .داد خواهد رخ ی نيست که در يک شبموضوع اين شد، ذکر قبال که

 . وجود ندارد برگشتی راه. ميرود راه

 

 رسوا، است تئاتری اجرای يک شد انجام آنچه فهمد می و رسد می شنظر به کودک يک حتی

ميگويند که اگر  آنها. ندکرد کار را آنخودشان  آنها. شد خواهد بيشتر   ادب بی و آور شرماست و، 

 يک نهاآ است که دليل همين به. می شوند تبديل مسلمان آنها به همه ،باقی بمانند اروپابيشتر در  نمسلمانا

 . شد خواهدتر در آينده بدبخت هللا آنها را بدبخت کرد و  .ندکرد اعالم کامل جنگ

 

تی وق باقی ماند خواهدن ديگری دين هيچ. بود خواهد مبتذل و ننگين بيشتر و هستند رسوا آنها

 باقی خودقديمه  دين در آنها و ماليات،کنند،  پرداخت جزيهداشند  هور شود. آنها عادتظمهدی عليه سالم 

تا  تواند می تنها" زمان اين درکه  دهد می نشان مسلمانان به آنزمان مهدی عليه سالم است. . ندماند می

 اسدف دوباره انسان ها آن از پس شد، خواهد تبديل دنيا به مسلمان تمام. است نزديک قيامت "اينجا برسم.

 .می شود رمام فج آنها در قيامت روز. شد خواهد فاسد دوباره او. است انسان گل در فساد. شد خواهد تبديل

 آن مدت چه که ببينيد ما دهيد اجازه. است شده آغاز عليه سالم مهدی زمان. است شده آغاز آن انشاءهللا

 به. ميرسيم هم با همه ،زيبا روز به آن ماانشاءهللا . بيشتر طول نمی کشدخيلی  انشاءهللا کشد؟ می طول

 .است جمعه روز بشارت اين ،انشاءهللا. جمعه خاطر

 

 اجازه و شوند بيدار خواب از انسان ها دهيد اجازه حداقل،. دارد وجود چيز در هر خوشبختی

ر فک آنها "،اروپا: "می گفتيد گذشته در شما که هنگامی. شود داده نشان هست که آنچه برای را آن دهيد

 و اين ،چيزی چه دانم نمی من فکری،. خيلی بهتر هستندمی کردند در مورد انسان های که از خودشان 

 يک مثل و است جهانی دنيای و است، باز چيز هر گذشته، سال سی تا بيست در حاضر، حال در...  آن

 او مثل شما و است شما مثل شخص آن ،برويد شما به جای هر .است در هر جاه همان اين. شد روستا

. وجود ندارد چيزی هر در برتری هيچ ،کار ها در نه و هوشمندانه نه. وجود ندارد برتری هيچ. هستيد

 وجود ها مقاح برخیکند.  تقليد ديگری کشور يا اروپاکند که به  آرزوهيچ کسی نبايد . است روشن اکنون

 تیشبا کبه آنجا  برای تالش حال در و برسانند فروش به را خود امالک و اموال می کنند سعی آنها: دندار

الزم  کاری چه که دانند نمی و ندارند شغلبدبخت می شوند. کسانی که روی آنها هستند، رسيدند، گيره  ها

 سک هيچمی کنند.  غرق ها را کشتی و می کنند صحبت انسانيت مورد در ها اروپايیبدهند.  انجام است

 ما به او پس: "اندازی تير حال در اروپا .مردند بزرگ درياهای در انسان های هزاران نيست چند آگاه

تحسين  را آنها. انسانيت می کنند ادعا آنها اين بر عالوه. ميرند می انسان ها از نفر هزاران "رسد. نمی

 به او. است( ههميشه روزی دهند) رّزاق هللا. کنيد شکر را هللا و در آن جاهی که هستيد باقی بمانيد ،نکنيد

ميرساند.  روزی و رزقميرساند يا به شما در هار جای که زندگی می کنيد  روزی و رزق اروپا در شما

در همان  وراضی باشند  انسان ها دهيد اجازه. است مهم موضوع يک هم ايناو به آنجا نرسد؟  ميتواند

 ازا را م هللا اروپا؟ بههمه، با رفتند  از پسانجام بدهيد،  دميخواهي شما چيزی چه. کنند کار جای که هستند

 .دنيا کند تمام در آشکار اسالم خداوندانشاءهللا . کند محافظت شان شرارت

 

 .و من هللا التوفيق

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%B2%D9%91%D8%A7%D9%82&action=edit&redlink=1


 

 

 

 

 

 

 

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ ذيقعده ۳


