دنیا دارد به سمت ضاللت می رود

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 رسول هللا ،مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ،مدد يا مشايخنا،
شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني ،شيخ محمد ناظم الحقاني ،دستور.
طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية.
کسانی که به هللا اعتقاد ندارند کافر هستند .هللا عز و جل همه چيز ها را خلق کرده است .او روز
و شب را خلق کرده است .او همچنين ماه و سال را خلق کرده است .او جهان را خلق کرده است .تعداد
مخلوقات هللا در جهان خيلی است .فک نکنيد هللا ما را تنها خلق کرده است و پيش از آن هيچ چيز خلق
نکرده است .حاشی (دور از اين)! يکی از نام های (صفات های) هللا خلق (الخالق) است .يعنی آفريننده.
هللا (ﷻ) به طور مداوم دار خلق می کند.
هيچ وقت ی وجود ندارد که در آن هللا خلق نکند .اين صفات هللا است .برای او ،چه رسد به انسان
ها ،تمام دنيا حتی يک ذره گرد در جهان نيست .گفتيم که کسانی که به او اعتقاد ندارند کافر می شوند .هللا
عز و جل ،ميبينيم ،او باعث است باران ببارد هر زمان که او می خواهد و باعث است باران نه ببارد هر
زمان که او نمی خواهد .زمانی که او نمی خواهد بران ببارد ،مردم ميتوانند هر چه قدر بخواند سعی کنند
که بران ببارد .ميتوانند بمب و چه پرتاب نکنند .آنها می توانند هر کاری که دوست دارند انجام بدهند و
باران نمی بارد.
همه چيز اتفاق می افتد هنگامی که هللا بخواهد .اکنون می بينيم شکر به هللا که نيز دار برف می
آيد .اين ابرها باالی ما شبيه پنبه هستند ،آنها نگاه می کنيد ،فکر می کنيد که از پنبه نيز سبک تر است .نه
فقط سيالبی ،اما حتی ميبينيد که از طريق قدرت هللا طغيان می کند .می توانيد فکر کنيد که هيچ وزنی
ندارد ،اما در اين آسمان طغيان می کند.
نياز داريم به توانايی هللا اعتماد کنيم .چه کسی می تواند آن را جز هللا انجام دهد؟ آنها می توانند
به همان اندازه که آنها دوست دارند امتحان کنند .هنگامی که هللا عز و جل می خواهد ،او چنين باد می
آورد براينکه مردم ببينند که ضعيف (بی چاره)هستند ،و بيشتر آنجا ضربه می زند ،به دولتی که می گويد
که قوی ترين دولت دنيا است .اين باد ها دارند از بين ميبرند .هنوز هم آنها با اين حال باور نمی کنند و
می گويند" ،اين بود و آن بود( "،به آن يکی طرف) بدون ايمان ميروند.
هللا عز و جل همه چيز ها را زيبايی خلق کرده است ،اما همه چيز خراب شده است در حال
حاضر چونکه آخر زمان است .و برخی از علمای ما ها فکر می کنند که امتی که به هللا اعتقاد ندارند می

گويند" ،هنوز خيلی وقت تا روز قيامت باقی مانده است ".آنها می گويند" ،اين را در قران نمی گويد .هنوز
خيلی وقت تا روز قيامت باقی مانده است ".هللا عز و جل در قران می گويد" ،روز قيامت نزديک است".
هنوز نمی فهميم چگونه می گويند که هنوز وقت داريم.
بسم هللا الرحمن الرحيم
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اين آيه مقدس می گويد( "" ،سوره روم )۴۱:صدق هللا العظيم" فساد به خاطر آنچه خود مردم
انجام داده اند در سراسر زمين و دريا رسيد ".همه چيز در دريا (آب) ،بر روی زمين و در هوا فاسد است.
چگونه اين اتفاق افتاد؟ بشر همه چيز را از بين برده است به دليل اشتباهات که خودش انجام داده است.
آنها نمی توانند در اين دنيا نفس بکشند .ميليون ها نفر و ميلياردها نفر مردم وجود دارند .کی علت اين
است؟ چه کسی اين را و از کجا آمده است؟ هللا عز و جل آن را پاک (بی عيب ،بی اشتباه ،معصوم،
بی گناه) خلق کرده است .او هوا ،زمين ،آب ،و دريا بی عيب (بی اشتباه) خلق کرده بود و مردم آن را
خراب کرده اند .اين مجازات هللا است ،اما آنها نيز رنج می برند برای آنچه که خودشان انجام داده اند.
هللا عز و جل هنوز رحمان با ما ها است .او باعث باران و برف است .نياز داريم برای اين شکر
نکنيم بلکه سپاسگزار باشيم وقتی احساس آرامش داريم که چيزی ناخوشايند يا خطرناک رج نه داده است
( شکر کنیم که بران و برف می آید و شکر کنیم که روز قیامت به ما ها نه رسید هنوز ،با انشاءهللا نه رسد) .چه زمانی
بايد سپاسگزار باشيم؟ اگر او بران نه بارد ،به هر حال به هللا سپاسگزار هستيم .هنگامی که او نعمت و
خير می فرستد بايد او را شکر کنيم به طوری که او بيشتر بدهد و نعمت هايش بر ما مداوم باشند.
ميليون بار ها به هللا سپاسگزار هستيم در حالی که آنقدر شر ،آنقدر ظلم و ستم ،و آنقدر انحراف
وجود دارد ،او هنوز به ما ها از نعمت هايش اعطا می کند .او را ميليون ها بار سپاسگزارم .چونکه واقعا
مردم به چنين تبديل شده اند که آنها در اوج شورش عليه هللا هستند .آنها به اوج رسيدن ،و ديگر نصيحت
را گوشه نمی کنند و کنار می گذارنش ،گناه می کنيم اگر نصيحت بدهيد .آنها می گويند هر چه بخواهند
بگويند  -گناه نيست  -گناه نيست  -آنها می توانند هر چی بد هست بگويند  -گناه نيست  -اما اگر خوبی را
دستور بدهند احساس گناه می کنند.
همانطور که گفتيم ،پايان دنيا نزديک است ،روز قيامت دار نزديک می شود .همانطور که در
ابتدای صحبت گفتيم ،آخر زمان دوره آدم عليه سالم نزديک است .هميشه وجود دارند کسانی که دارند
خلق می شوند .همون طور که انسان ها به اين دنيا می آيند ،سخت نيست برای هللا عز و جل دنيا های ع
انسان های جديد خلق کند .به طور مداوم است .اين صفات خودش است.
روز قيامت يک چيز عجيب و غريب است .آنها ذهن افرادی که به روز قيامت اعتقاد ندارند آنقدر
مسموم کرده اند که آنها به هيچ چيزی اعتقاد ندارند .آنها نيز به آخرت اعتقاد ندارند .هزار سال گذشت از

زمانی که آدم عليه سالم به اين دنيا آمد .چقدر بيشتر اينجا می ماند؟ حمان طور که يک کشتی برای غرق
شدن آب از همه طرف ها می گرد و غرق می شود ،دنيا همينطوری است .آنها يک جای تميز نه گذاشتند،
آنها نه هوای پاک گذاشتند ،نه آب آشاميدنی گذاشتند.
در همه جا ها ،هر روز آنها می گويند" ،اين سم از اين ماده می آيد ،اين از آن می آيد ،و مردم
نمی توانند کار پيدا کنند ".آنها می پرسند" ،دنيا کجا است؟ دنيا دار به سمت روز قيامت (ضاللت) رفتند.
مردم های زمان قديم می گفتند" ،ما در حال سوار يک عالمت هستيم ،ما به سوی عذاب داريم می رويم".
مردم قديم از ما ها عاقل تر بودند .روز قيامت هميشه در ذهن آنها بود.
هللا يک قول (وعده) دارد :تمام دنيا قبل از روز قيامت مسلمان می شود .اول ،کسانی که فکر می
کنند مسلمان هستند و هر کسی که کافر باشد ،فرگه های منحرف ،تميز می شوند .پس از آن کل دنيا مسلمان
می شود .پس از آن مهدی عليه سالم خواهد آمد و عيسی عليه سالم نيز به مدت چهل سال حکومت می
کند.
عيسی عليه سالم از آسمان فرود می آيد .عيسی عليه سالم خودش مسيحيان را تميز می کند،
کسانی که اعتقاد (ايمان) ندارند .زيرا حتی زمانی که عيسی عليه سالم می رسد آنها می گويند" ،نه ،تو
نيستی!" وقتی وضعيت آن باشد ،آنها هيچ بهانه ای ديگر ندارند ،و عيسی عليه سالم آنها را تميز می کند.
عيسی می گويد" ،دين اسالم است".
دوباره زنده
بنابراين ،تمام دنيای کفر ،همه مردم منحرف که دين را ترک کرده اند و گمراه شدن در حال حمله
به اسالم هستند .همه آنها سربازان شيطان هستند و فکر آنها می کنند که آن را به پايان می رسانند .نه،
خواسته هللا نزديکی است .مهدی عليه سالم خواهد رسيد و همه آنها را تميز می کند .وعده (قول) هللا
واقعيت می شود .برای يک بار ،تمام دنيا مسلمان می شود.
باز هم ،نوع بشر موجودات مستعد فساد هستند .حتی بعد از ديدن آنقدر کرامت و معجزات مردم
دوباره که کافر برميگرداند  .روز قيامت در درون شان منفجر می کند .در مسلمانان منفجر نمی کند .هللا
(ﷻ) به مسلمانان بوی خوبی ارسال می کند .او چيزی شبيه يک دودی در می آورد ،آنها روح خود را می
دهند ،و سپس روز قيامت منفجر می کند در کفران .هنگامی که اسرافی عليه سالم در شیپور فوت می کند
هیچ چیزی زنده در این دنیا باقی نمی ماند .هنگامی که زمان مناسب است پس از آن ،در مکان های
مربوط به اين دنيا ،دوم شيپور فوت می شود و همه بلند می شوند و به مکان روز حساب (محشر) می
روند.
خداوند ما را با حضرت پيامبر مان (ﷺ) دوباره زنده می کند چونکه اين آن چيزی است که مهم
است .اين روزها ،در حال حاضر ،سخت هستند .در واقع ،آسان نيست همون طور که حضرت پيامبر مان
(ﷺ) گفت ،اما پاداش اين روز ها خيلی بيشتر هستند .بنابراين کسانی که در اين زمان زندگی می کنند و
در راه راست هستند دارند آنقدر پاداش به دست ميآورند که حتی اصحاب ها از آنها حسادت دارند .آنها

حسود بودن هنگامی که گفتند" ،آنها دارند خيلی پاداش به دست می آوردن ".هر چه قدر بيشتر عذاب ببريد
بيشتر پاداش به دست ميآوريد.
خداوند ما را محافظت کند و انشاءهللا روزهای زيبا با مهدی عليه سالم بتوانيم ببينيم .انشاءهللا
بتوانيم با او  ،با صحبت او ،با صحبت عيسی عليه سالم و باهم باشيم .اسالم را در ايمنی با بچه های مان،
همه ما ها ،در اين کشور بتوانيم خدمت کنيم .چونکه واقعا اين آناتولی ،پر از اولياء است.
و من هللا التوفيق.
الفاتحه

حضرت شيخ محمد محمت عادل
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