
 
 
 
 
 
 
 

 سفر به التین آمریکا 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 دنبال نياد سراسر در سفر توانيم می شکر به هللا .برگشتيم و رفتيم ، صحيح و سالمشکر را خدا

 از و غرب دورترين به شرق دورترين)ما را( کمک کرد که از هللا  .برويم( ق) شيخ موالنا های قدم

 يخشموالنا ( معنوی حمايت) همت با و داديم انجام تور يک. کنيم سفر جنوب از دورتر تا شمال دورترين

 .برگشتيم و کرديم بازديد( خواهران و برادران) به اخوان. برگشتيم ،

 

موالنا ( معنوی حمايت)با ما ها در کال دنيا است. همت  شيخموالنا ( معنوی حمايت)هميشه همت 

مت ه چنين شيخ موالنا حال، اين باهمه مشکالت را از بين برد زيرا مردم آنجا خيلی آگاه نيستند.  شيخ

 .بوديم خوشحال نيز (ما) و بودند خوشحال آنها همه کهکرد  (معنوی حمايت)

 

 تينال آمريکای را آن آنها. است آمريکا جنوبی بخش کرديم، سفر آن به که کشور آخرين آنجا، در

 انمک يک. ندارد وجود بودن مسلمان ربطی با چيزی که است جايی که است آن معنای به التين. نامند می

 جاآن مسلمان ها ميليون و هزار صدها که خداست حکمت اين اما ،بودن مسلمان کند نمی قبول که است

 .دارند اسالم به عشق چنين و توانايی چنين آنها. داشت خواهد

 

 حکمت ينا باشد، داشته اسالم به نسبت آمريکايی و اروپايی کافران اين دشمنی چقدر که نيست مهم

 هنگامی. کنند تعجب می بينند، می را اسالم آنها که هنگامی و دهد نمی فريب را آنها چيز همه که خداست

مانه به زلبس، (، ابا )دولبند، دستار) ها عمامه با بينند می آنجا در را ما (استقبال کميته) کميته آنها که

 یم فکر آنها" ؟داريم خواب می بينيم شايد ما آيا: "تعجب می کنند آنها دار، ريش مردان وها،  جبه( عربی

 در همه ،افراد ۱۰۰تا  ۵۰ ،ها خيابان در ها ما که وقتی" ؟آمدند بيرون افراد اين از کجا يک دفه " کنند،

" ؟داريم خواب ميبينيم ما آيا" ،می کنند تعجب آنها از برخیگروه ول ميگرديم.  يک عنوان به زمان يک

 آنها - بود اروپا مثل جايی در اگر. يمآمد خوش بهمان می گويند که ومی زنند  لبخند واقعا   آنها سپس و

د و لعنت می کردند. اگر می توانستند شما را آنجا خوردنمی قسم با خشم  آنها - اند شده وحشی کامال اکنون

 زنده نمی گذاشتند. 

 

پاکی،  ) خلوص با افراد اين شيخ،موالنا ( معنوی حمايت)همت  با که است خداوند حکمت اين

 ی ( جدا)مکان جای و کنند می ترک را چيز همه( خودشان، تميزی، پاکيزگی، مطهری، تزکيه، معصوميت



 

 

 

 

 

 

 

بيرون رفتند )جای ديگر  ساختند، را( آرژانتين ،مندوزا) جداگانه روستای يک آنهابرای هللا می سازند. 

داد شان و تع نکند ترک( آنها را تنها هلالج لجها ساختند. بنابرين، هللا جل جالله ) کلبه( و دبرای خودشان ساختن

  .يابد می افزايش روز هر

 

 ؟نمی کند شفرامو( فجر) صبح اذان هرگز مرد اين: "گفت مشهد که بود جايی در ماشاءهللا،، اين

 مثل خدماتی او. آمدن بهکرد  شروع سالها پيش ۱،۵ و نبود مسلمان قبال مرد اين" کجاست؟بچه " ،پرسيديم

 من چون ،بفروشم را ام خانه بدهيد اجازه": گفت می و داشت خانه يک وی. داد ارائه را غيره و باغبانی

 تداابدر  آمد، آنجا او که وقتی ".خوشحالم بسيار شما جامعه با من. باشم شما از بخشی که هستم خوشحال

 (ما) راچمثل "او مسلمان نيست" گفته بودند.  چيزهايی و نداشتند دوست خيلی را جا بودند اوآن که کسانی

: يندگو می آنهانمی کند.  شرا فرامو( فجر) صبح اذان هرگز، ماشاءهللا، مردين " ؟گرفتيم ما ميان در را او

او برای نماز بيدار می  اذانبرای مان سخت است، اما با  اوقات گاهی. ماست از بهتر اکنون مرد اين"

 شويم.

 

بنابرين همت، همت و کرامت )هديه های منوی( های موالنا شيخ  .دارد وجود آنجا زيبايی چنين

هستند. در اينجا، اينها کرامت های اولياء ها هستند. هنگامی که احترام به اولياء ها وجود دارد، هللا آنها را 

 اين هک هنگامی. بود خواهدانشاءهللا نيز يک نور برای کشور شان انقدر کافر بيرون در ميآورد.  ميان از

 چنين هم و ها يسوعی به معروف) عيسی انجمن نام به ناحج  - کافران اين شدند، می فتح کشورها

 ردم ميليونها آنهاقبول نمی کردند.  انسان عنوان بهنبودند  مسيحیکه مدام های که  راهبان – (ها ژزوئيت

 را مردم از بسياری ما: "نوشتند را آن خودشان بعدا اما. نداشت خبر آن از هيچکس و کشتند آنجا در را

 .ميپذيرند را خود گناه آنها که خداست خرد اين! "کرديم نابود را مردم از بسياری ما. کشتيم

 

 نقره طال، معدنی، مواد نفت، گاز، آب،: داد آنها به را چيز همه هللا. است عظيم سرزمين يک اين

. کنند می گريه ی هنوززياد ثروت چنين ميان در مردم انقدر. ندارد وجود برکتی هيچ اما چيز، همه و

روی جمع می شوند و شرع می کنند به سوختند و نابود کردند. چرا؟ چونکه  پياده برای آنها اوقات گاهی

 لحص برکت، زمان آندر . آمد خواهد، برکت آنجا . انشاءهللا هنگامی که اسالم برسدمی آيدبرکت با اسالم 

 .بود خواهد آنها برای راحتی و

 

 راستبا سمت  آنها. کردند امتحان را راه های ديگر همه آنها زيرا ندارند، ديگری راه هيچ آنها

ردند. ک امتحان ها کمونيستکردند، با  با سمت چپ امتحان آنهاکردند، و  امتحان فاشيستکردند، با  امتحان

  هيچ مطمئنا،." کنيم می زندگی زيادی های فرصت انقدر ميان در نزديک فقر ما: "گويند می آنها

 هيچ ندارد، وجود ايمان که هنگامی( نيز وجود ندارد. قدردانی، سپاس، حق شناسی)شکر،  سپاسگزاری

 اين وضعيت که زمانی و ندارد وجود قدردانی هيچ .کنند عمل چگونه دانند نمی آنها و ندارد وجود ادب

 .ندارد وجود نيز برکتی هيچ است،

 

اسالم را در آن زمان  واقعا   که است اولياء و شيوخ از ،(ق) شيخ موالنا بزرگ کرامت چنيناين 

  مسلمانان به (ترکيه مذهبی امور اداره) ديانت :بوديم زنده شاهد يک ما واقع دربردند.  عظيم قاره به آن



 

 

 

 

 

 

 

 من" ،آنجا رفت و گفت رمضان ماه زمان در که دارد وجود مان ديانت از کارگر يک. کند می کمک آنجا

 تساع دو گذشت، ساعت يک و نشست مرد بعد مجبور هستم که بروم." و ميمانم دقيقه ده مدت به شما با

را دوست  جماعت انقدر اينرا شکست.  افطارسريع خواهند و مغرب خواهند و نماز  عصر نماز و گذشت،

 ، اکنونديانترفت.  آن از پس و( ( را خواهند رمضان ماه )نماز سنت شب تراويحداشت، که نيز نماز 

به چه کسانی آنها دارند . دارند می دهند شيلی در و آرژانتين در آنها. دهد می به آنها قربانی ۱۰ سال هر

 می پزند و پخش می کنند. فقرا برای غذادارند به درگاه های موالنا شيخ می دهند، و دارند  آنها ؟می دهند

 

اين تبديل به يک خدمت و همت برای کسانی که آنجا هستند می شود. هر سکه که هللا بخواهد به 

 صحبت دنيویدر اين طريقت وجود ندارد. اگر در مورد منفعت  دنيویجايش می رسد، زيرا هيچ منفعت 

ر د در سياست است. چونکه طريقت مان دنيویکنيم از طريقت نيست و در طريقت وجود ندارد. منفعت 

 ، يک جور ديگر درگاه هامون جا های بسيار با فضيلت هستند.   نمی کند دخالتسياست 

 

 سياست در طريقت بنابراين،!" است کثيف دارد، وجود سياست که یجا هر" گويند، می آنها

ن هما. نداريم سياست يا دنيا با ارتباطی هيچ ما اما دهند، می مالش و آيند می ها سياست. کند نمی دخالت

 میهنگا می کنيد پرتاب را آن و داريد می نگه تدست نوک در را آن (شما): "گفت می شيخ موالنا طور که

 يک ديرم تواندب براينکه فقط برد می بين از دنيا مرد که است بيماری چنين سياست." آيد می شزمان که

 اننش مثال عنوان به را اين ما اينجا، در اما شد؟ خواهد چه شويد مدير وقتی! روستا يک مدير. شود روستا

. دنده یم رخ گری حيله و فتنه انواعهمه . شيرين هستند يک نفر ها برای نفس سياست چگونه که دهيم می

 قلعسليم، خرد، فهم، شوهر، درک( و  عقل)صحيح  قضاوت سياست هستند در را کسانی هللا به که باشد

 .عطا کند )هوش(

 

 رایب سياست را بايد شما. داشته باشند سياست با ارتباطی هيچ بايدن طريقت مردم خصوص به

 یم و آيند می ما به آنها اوقات گاهی(. بدويدنبايد دنبال اين کار ها برويد ) و ،کنيد ترک سياست مردم

 انيدتو می. کنيم نمی دخالت سياست در (ما) ".کرد خواهيم صحبت. کنيد آوری جمع را تان جامعه: "گويند

و با ادب ميرويد. اين طوری  دعا کنيم. اين طوری است. با ادب ميايد برای تان و بيايد در درگاه اينجا

 و تصداق با بيا اتفاق می افتاد.خواهد می و آنچه که هللا  . خوست هللا استنداريم ديگری چيز هيچاست. 

 .کند کمک (شما به) است ممکن هللا

 

 را او همه زيرا گويم می دنيا جمهور رئيس را او ( بهما). است دنيا جمهور رئيس ديگر مثال

 زيونیتلوي کانال يکبوديم و از  پاتاگونيا در ما شد؟ خواهد آمريکا جمهور رئيس کسی چه. کنند می تماشا

 سوال اينجا، در." دهيم انجام مصاحبه يک خواهيم می ما: "گفتند و اند آمده نيز نگاران روزنامه. آمدند

 ردهک فراموش آن را واقعا  ! هللا سبحان" ، گفت."است راه سر بر آمريکا انتخابات ،آقا: "گفتگو در دوم

 فراموش موضوع اين درباره (ما). ندارم دنيا هيچ خبری از و ام بوده اينجا هفته سه برای (من) .بودم

 نشده روعش. است نشدهتمام  هنوز نه،: "گفتند آنها .پرسيدم "شد؟ برنده کسی چه افتاد؟ اتفاقی چه .کرديم

 . "است مانده باقی بيشتر روز دو يا يک. است

 



 

 

 

 

 

 

 

خدا اگر او انتخاب  . بهاست ترامپ مرد ايناسم  شود؟ انتخاب آقا اين اگر افتاد خواهد اتفاقی چه

 مطمئنا) است ما سر باالی در را آن بخواهد، را آن هللا اگر. است لذت يد می گويم، يکآمد خوش شود، 

. است متفاوت کشورش و است متفاوت ما کشور: ندارد ما با (ربطی) ارتباطی هيچ او(. است بخش لذت

 - کافرها همه. بود خواهد اين گويد، می هللا که همانطور و بود، خواهد خوب شود، انتخاب او اگر اما

ا دصرا  ها رسانه او - می شودشان در همه دنيا شنيده  (اعالم) شيپور و کنند می حمله ما به که کسانی

 ند.نوشت مرداين  عليه مداوم طور بهکردند، 

 

به يک مرد منحرف گفتند در يک جای مثل  !"است )گمراه( منحرف مرد اين: "گويند می آنها

جا ( آنفروتنی، کم ادعايی) تواضع امريکا يعنی که آنها دارند اقل را از دست می دهند. آيا خجالت، ادب و

 نهاآ سپساز همه جا، و  فاضالب، شبيه انواع بدی به کال دنيا پرتاب می کنند وجود دارند؟ آنها دارند همه

 وقت هيچاز زمانی که دنيا خلق کرده است،  .کنند می حمله مرد به افتخاری های سرپرست عنوان به

 زمانی تا حال، اين با. رسانه وجود نداشتشما به انواع تر از  منحرفو  ترين درجه وابسته به پايين چيزی

 فرمايد می هللا که طور همان دوباره و کنند حمله خواهند می که آنجا تا توانند می بخواهد، هللا که

 

 اين دهيد اجازهگذارد. يبرعکس م ، انشاءهللا،را سيستم کل حاضر حال در و آمد بيرون مرد

 (ما). شوند ناراحت دارند دوست را دنيا اين که افرادی دهيم اجازه و بدهند دست از را خود خواب کافران

 آنچه که زمانی تا ا است خوب برای ما ها چيز همه. ترسيم نمی کس هيچ و داريم ايمان (ما) داريم، را هللا

 داشته ايمان آن به بايد. گوييم می ( راملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر حديث دوباره. دهد می رخ گويد می هللا

 سیک: "است چيز همه ای خالصه اين در حقيقت، .نکنيم فراموش را آن هرگز و کنيم توجه آن به باشيم،

 ."ترسد نمی چيز هيچ و کسی از دارد، ترس خالق از و ترسد می هللا از که

 

و ، ا)ما را( باعث کند که بترسيم هللا اگر. خداست دست در چيز همه زيرا ترسيم؟ نمی (ما) چرا

زها چي کوچکتريننمی ترسند، ترس از مرگ  (هلالج لجهللا جل جالله )می کند که بترسيم. مردم دنيوی که از 

مهم  .ديگری چيز هيچ و بترسيم هللا از بايد ،ايمان مردم عنوان بهو  .ترسند می چيز همه از آنهادارند. 

 رج می دهد. گويد می خداوند آنچهبيرون می رود.  کبروترامپ می آيد و يا نيست اگر 

 

 است بخو: "بود زيبا بسيار و زيبا نيز اين. گفت چيزی بار چندين بعد های سال درموالنا شيخ 

 بدی )شر( برایباشد که  ی هميشه برای ما است.خوب ، انشاءهللا،اکنون از." است آنها برای شر و ما برای

 خداوند نشاءهللااجنگ می کنند.  هللا عليه که کسانی و ندارند اعتقاد هللا به که کسانی بر کافران، برآنها باشد، 

آن  و هستيم کسی منتظر (مااين آخر زمان است. ) برگرداند. شانخود روی بر را شانخود های فرياد

 .کند ظهور وقت اسرع در را او هللا. است سالم عليه مهدی آن. نيست ترامپ

 

 ادني تمام قيامت روز از قبل. اوست کلمه ،هللا است وعده. کرد خواهد حکومت دنيا تمام بر اسالم

 خداوند انشاءهللا. سالمعليه  (مسيح عيسی) عيسی زمان و سالمعليه  مهدی زمان در. شد خواهد مسلمان

 انشاءهللا. باشد حمايت تحت و امن نيز (ما) کشور باشد همين طور که. کند عطا ما برای را روزها آن همه

 .کند محافظت ،ها شرارت تمامی از و منافقان کافران، دشمنان، اين از خداوند



 

 

 

 

 

 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 حضرةپس از  أكبابا، درگاه ،۱۴۳۸ سفر ۱۱


