یک بیماری بدون درمان :حماقت

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.

لكل داء دواء يستطب به ،إال الحماقة أعيت من يداويها
می گويد که هر بيماری ی درمان دارد .بيماری که هيچ درمان ندارد ،حماقت ،ابلهی (کودنی ،کم
هوشی) است .هيچ درمانی ندارد .و بدترين دوست ،دوست حمق است .همه عالمان ،حضرت ها ،شيخ ها
می گويند که هيچ دوستی احمق نکنيد .دوست يک احمق نشويد زيرا شما را به خطر می برد .آنها می
توانند (شما را )به هم خطر دنيای و خطر معنوی بکشند
خطر معنوی بدتر است .اگر يک شخص کنار در يک احمق در اين دنيا برود ،او يا کتک می
خورد يا سرش را باز می کنند و يا حداکثر کسی را می کشد .اگر او با ايمان دنيا را ترک کند ،پس با ايمان
می رود .اما اگر يک احمق را پيروی کنيد ،در آخرت به دردسر خواهيد افتاد .آن زمان ،پناه بر هللا ،به
جهنم می رويد .خطر جهنم است.
در حال حاضر ،خطر بزرگی برای دنيای اسالم خطر حماقت است .خداوند متعال و شکوهمند
يک مکان را انتخاب کرد براينکه نور اسالم با حضرت پيامبر مان (ﷺ) در وسط صحرا بيرون بيآيد.
افراد آنجا هوش بيشتری نسبت به افراد عادی داشتند .آنها حضرت پيامبر مان (ﷺ) را پيروی کردند
هنگامی که حقيقت را ديدند .بعضی از آنها بسيار باهوش بودند ،اما به دليل غرور خودشان او را پيروی
نکردند .آنها او را پيروی نکردند ،مردم احمق پيدا کردند ع و آنها را فريب دادند ،و آنها منحرف شدند.
اکنون دو بخش وجود دارد .کسانی که حضرت پيامبر مان (ﷺ) را پيروی کردند و راه او را
ادامه دادند ،مردم هوشمندانه بودند .آنها بی سواد بودند اما افرادی بودند که می توانستند هزاران خط و
هزاران صفحه را حفظ کنند .آنها دين را به عالمان که بعد شان آمدند ،نشان دادند ،و مسير دين را (به ما)
رساندند .اکنون برخی از مردم بيرون می آيند و می گويند" ،شما اشتباه می کنيد .حق با شما نيست ".اين
افراد باعث شدند کال دنيا اسالمی از بين رود.
به عنوان نمونه از اين ،يک داستان توسط حضرت موالنا رومی (ق) گفته شده .اين کامال برای
آنها مناسب است ،به طور کامل برای آنها مناسب است و نوع آنها را نشان می دهد .يک مرد در اواسط

شب از خواب بيدار شد و در خانه صدای شنيده می شد .يک دزد وجود داشت .او اشيا را جمع کرد ،کيسه
را بر روی پشتش گذاشت و فرار کرد .صاحب خانه او را از فاصله ديد و دنبال او شروع به دويدند رفت.
دزد يک مرد تند بود .درست همان زمان که مرد داشت به او می رسيد ،او تندتر رفت ،فرار کرد و پنهان
شد.
بعدها مرد دزد را پيدا می کند و دوباره به دنبال او می رود .در پايان يک تعقيب طوالنی ،دزد
تسليم شد .درست همان زمان که نزديک بود روی دزد بپرد و او را گرفتند براينکه چيزهای خودش را
نجات کند ،يک مرد يک داد جهنمی از پشتش می زند .او چنين فرياد می زند که صاحب دزد را ول می
کند .او دزد را ول می کند و به خانه برگشت با اين فکر" :بايد خطر بدتری از مال من باشد ".آيا دزد
ديگری در خانه وجود دارد؟ شايد خانواده را کشته باشند؟ شايد مشکلی بزرگتر وجود داشته باشد؟
او پرسيد" ،چه اتفاقی افتاد؟ چی شد که شما چنين سر و صدا کرديد؟ آيا شما زخمی شديد؟" او
پاسخ داد ":خبر خوب! جای پا دزد را پيدا کردم .اين جا را نگاه کن ".پس او گفت " :خدا حسابت را
برساند .من دزد را گرفتم .تو ديديم من او را گرفتم و انقدر داد زدی که او را ول کردم .با جای پا او چه
کار ميکنم؟ هنگامی که واقعيت را پيدا کردم ،جای پاش به چه دردی می خورد .شما يک مرد احمق هستيد.
يا يکی از اين سه چيز ها :يک احمق ،يک خيانتکار يا شريک دزد هستيد" .که تمام اين سه چيز ،بدتر از
يکديگرند".
اين گروه که در حال حاضر بيرون آمده است ،يکسان است .مردم طريقت و اهل سنت و جماعت
راه حقيقت را پيدا کردند و در راه ادامه می دهند .آنها  ۱۴۰۰سال در راه هستند .هيچ اشتباهی وجود
ندارد .آنها حقيقت را پيدا کردند .در حال حاضر ،اين گروه که  ۱۵۰ -۱۰۰سال پيش بيرون آمد ،آنها همان
طور که موالنا رومی می گويد هستند :احمق ،خيانتکار يا شريک کفران هستند.
آنچه که اکنون انجام می دهند ،هيچ مفيدی برای اسالم و آمت حضرت پيامبر مان (ﷺ) ندارد.
حتی کوچکترين سودی هم ندارد .آسيب دارد .آنها باعث هستند مردم حقيقت را ترک کنند و به يک شکل
عادت کنند .من را بخشيدن ،چی؟ "هنگامی که شما می گوييد "اللَّه َّم صل على َسيدنا محمد" تبديل به يک
سيدنا" نگوييم .نگاه کن ،اين يک نمونه از هزار نمونه است .نگاه کن چگونه آنها
مشرک می شويد .نبايد " َ
به شکل نگاه می کنند ،چگونه آنها به مردم وسوسه کردند ،و چگونه آنها اعتقاد و ايمان آمت محمد را
دارند از بين می برند!
همانطور که گفتيم ،آنها افرادی هستند که هرگز نبايد با آنها سازگار باشيم .افرادی که بايد با آنها
سازگار باشند ،مردم طريقت واقعی و مذاهب های (مکاتب فکری) واقعی هستند .افرادی که بی معنی
صحبت می کنند ،احمق هستند .همانطور که گفتيم ،خوب نيست که با يک احمق باشيم .احمق بودند بر
شما گسترش می يابد .کل دنيای اسالم ،هر جای که برويد ،از آنها پر است .آنها باعث هستند مردم شک
کند .فردی که در شک ميافتد ،پناه بر هللا ،در پايان او نيز ايمان خودش را از دست می دهد .پناه بر هللا.

چونکه قدرت معنوی وجود ندارد .آخر و عاقبت اين خواهد شد اگر شيطان را پيروی کنيد .هيچ چيزی
بيشتر .بايد از آنها مراقب باشيم.
دنيا اسالم خواب است .نمی داند که اين راه از  ۱۴۰۰سال ادامه دارد .چنين چيزهايی  ۱۰۰سال
پيش ،حتی  ۵۰سال پيش وجود نداشتند .هيچ کدام از آنها  ۵۰سال پيش وجود نداشت .تعداد آنها کم هست
و بين شان فاصله دارند .اين پول مردم را خراب کرد .شيطانان از پول استفاده می کنند برای اعتقادات
مردم را از بين بردن .همانطور که گفتيم ،اين يکی از آن سه تا نيست ،بلکه همه سه تا با هم است .آنها
احمق ،جنايتکار و کافر هستند .هيچ چيزی ديگر برای گفتن نداريم .هللا جل جالله (ﷻ) دنيا اسالم و مسلمانان
را حفظ کند.
هيچ مافيا (باند) وجود ندارد که بيشتر آسيب ،هر جای که باشند ،به مسلمانان برسانند .کافر و
کافران نمی توانند بهمان آسيب برسانند .آنها اين افراد را از ميان ما بيرون می آورند و به اسالم آسيب می
رسانند .به اسالم نميتوانند آسيب برسانند ،اما مسلمانان آسيب ميبينند .با اين حال ،هللا عز و جل با حقيقت
است .همه کسانی که حقيقت را پيروی می کنند نجات می يابند .کسانی که کافر و کافران را پيروی می
کنند ،از بين می روند .با آنها (دوباره) زنده (رستاخيز) می شوند .می توانند بعدا به آنها بگويند و توضيح
دهند" :اين شرک است ،اين "بدعة" (بدعت) است و اين چه چيزی نيست" .خداوندا از ما محافظت کند.
دنبال ايمان مان باشيم .انشاءهللا خداوند همچنين ايمان مان را محافظت کند.
و من هللا التوفيق.
الفاتحه

حضرت شيخ محمد محمت عادل
 ۱۹ذيقعده  ،۱۴۳۸درگاه أكبابا ،پس از حضرة

