همه چیز حساب می شود

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.
خداوند متعال و شکوهمند به اين مردم راه رست را نشان داد .بهشت واقعی است ،جهنم واقعی
است ،هللا واقعی است ،و پيامبر واقعی است .افرادی که سزاوار آن (جهنم) هستند به جهنم می روند.
خداوند کسی را سرکوب (ستم) نمی کند .با اين حال بسياری مردم با ايمان در اين دنيا وجود دارند ،شيطان
مطمئنا دشمن آنهاست و تا زمانی که آنها از بين نورد ،آنها را ترک نخواهند کرد .هللا عز و جل به او يک
زمان خاصی داد .نه هر کس او را پيروی خواهد کرد .کسانی که او را پيروی می کنند مطمئنا به جهنم
می روند و ابدی در جهنم باقی می مانند.
اکنون آخر زمان است و همه کافر حمله می کند .آنها به کسانی که به هللا اعتقاد دارند و کسانی که
از دين خداوند هستند حمله می کنند .آنها به همه طريقی و به هر راه حمله می کنند .بزرگترين سالح آنها
دروغ است .اکنون ،رسانه ها همه جا هستند و در دست شيطان هستند .آنها سر و صدا می کنند در جای
که هيچ چيزی اتفاق نمی افتد" ،اينجا ظلم و ستم وجود دارد .مردم در حال مردند هستند ،مردم رنج می
برند ".همان نيز در زمان سلطان عبدالحميد اتفاق افتاد .در آن زمان ،تحسين برای اروپا وجود داشت.
مردم آن زمان نمی دانستند که چقدر اروپا کثيف است .آنها از آن عشق شدند .آنقدر برای آنها پاين افتادند.
کسانی که بيشتر فريب خورده اند ،کسانی بودند که بيشتر تحصيل کرده بودند .آنها را فريب کردند با گفتند،
"تمدن .تمدن .تمدن ".در حالی که جهل ،کثافت ،وحشيگری ،خودخواهی ،و هرچه که از ويژگی های پايه
است ،همه با آنهاست.
در حال حاضر ميبينيم ،جلوی چشم های همه دنيا ،اتفاق های که هللا  ۱۴۰۰سال پيش در قران
گفت دارند اتفاق می افتند .آنها حفر می کنند و بچه ها را در آنجا پرتاب می کنند .موجودات ناکس (پست
فطرت ،رذل) و افراد بدون اعتقادند .و مردم دين خود را دوست ندارند ،اما با دين آنها وسواس دارند .آنها
اين افراد را به عنوان افرادی صلح آميز ،صلح دوستدار و که تالش می کنند همه اعمال محبت به مردم
انجام دهند ،نشان می دهند .حاال اين را ميبينيم ،چه رسد به آرامش ،آنها مردم زنده می سوزانند .حتی اگر
اين کافی نبود ،آنها ترانشه ها حفاری کردند و دارند اول نوزادان و کودکان را پرتاب می کنند .پس اين
اتفاق دقيقا همانطور است که خداوند به روشنی در قرآن توضيح داده است.

همه اين ها دارند اتفاق می افتد ،اما اين شيطان (شيطان) با اسما "رسانه ها" ،اين را نشان نمی
دهد .دارد مردم را ميبندد ،اين را پنهان می کند و آنچه را که می خواهد پخش می کند .هر جای برويم ،به
اروپا رفتيم ،در همه جا اصرار ميگويند" ،در ترکيه ظلم و ستم وجود دارد" و چيزی ديگر نمی گويند.
آنها به طور کامل آنچه يک سال پيش اتفاق افتاده (تالش کودتا  ۱۵جوالی) ،پوشاندن و هيچ کس در مورد
اين موضوع يک ايده ندارد .بنابراين در حال جنگ با چنين شيطان هستيم .با اين حال ،خداوند کمک می
کند و همچنين (او) شکست خواهد خورد .کسانی که با هللا هستند هميشه در پيروزی هستند.
خداوند در قرآن نيز آن را تعريف کرد :آنها حفر می کنند و مردم را در آتش پرتاب می کنند .گناه
و جرم (جنايت) اين افراد چيست؟ آنها به هللا ايمان دارند .اين تنها جنايت آنهاست .آنها هيچ جرم ديگری
ندارند .مرد در کلبه زندگی می کند .می بينيم .به آن کشورها می رويم .اين مثل ما نيست .يک مشت برنج
يک روز برای مرد و خانواده اش کافی است .آنها چنين افرادی فقير هستند ،انقدر مردم زاهدانه ،و افرادی
که جلو خودشان را ميگيرند .آنها اسلحه و سالح ندارند .آنها نمی توانند به کسی حمله کنند .بزرگترين جرم
آنها اعتقاد به خداست .اين افراد های فاسد تنها نيستند .شيطان ،سربازان شياطين ،همه ي اروپا ،همه ي
آمريکا و کفر و هر چيز پشت سر آنها است .آنچه که آنها نميتوانند تح ّمل کنند ايمان به خداست .هر نوع
کثيفی را انجام می دهيد و خوشحال می شوند .آنها (به شما) يک مدال می دهند و بهترين دوست آنها می
شويد .اما اگر هيچ کاری انجام ندهيد و تنها به هللا اعتقاد داريد ،هيچ کس بدتر (از شما) وجود ندارد( .شما)
حق نداريد در اين دنيا زندگی کنيد .اگر آنها بتوانند ،همه ما را از ريشه می کنند.
مطمئنا ،هللا عز و جل می گويد" :آنها باعث چنين وحشيگری در مردم هستند ،و تا زمانی که توبه
نکنند و به خداوند بازگردند ،در آخرت به جهنم ابدی خواهند رفت" .مردم اينجا يک بار می سوزد ،شهيد
می شود و به باالترين درجه ها می رسند .با اين حال ،آنها هر روز و هر لحظه در آتش خواهند بود .اين
افراد به خاطر ظلم و ستمی که انجام می دهند  ۱۰۰۰۰۰برابر رنج ميبرند .آنها می گويند که می خواهند
به مرگ برسند ،اما نمی توانند بميرند .هيچ مرگ وجود ندارد .در روز رستاخيز ،زمانی که قضاوت تمام
شد ،آنها بر روی پل صراط يک گوسفند نر می آورند و آنها را فدا کاری می کنند .اين مرگ است و مرگ
ديگری وجود ندارد .هللا عز و جل می گويد" ،تو ابدی در جهنم هستی ،و (شما) ابدی در بهشت هستی".
بنابراين ،اين چيزهايی که انجام می شود ،بی حساب نخواهند شد.
در حال حاضر دنيای اسالم قادر به انجام دادن هيچ کاری نيست ،و هر چه انجام بدهد (به ما)
آسيب می رساند .نتوانيم در هيچ جای موفق باشيم .آنها (به ما) اجازه نمی دهند که موفق بشويم .اين هم
يک زمان دارد .انشاءهللا وقتی زمانش برسد ،نيز حساب می شود .با اين حال ،حساب واقعی در روز
قضاوت است .در آنجا همه چيز حساب می شود .در آنجا ،مظلومان حساب (حق) شان را از ستمگران
ميگيرند .عدالت متعلق (وابسته) به خداوند است و خداوند عزت و هللا عز و جل با عدالت دستور می دهد.
همانطور که گفتيم ،نيز هيچ کاری نميتوانيم انجام دهيم .فقط می توانيم دعا کنيم .باشد که خداوند مهدی
عليه سالم را در اسرع وقت ظاهر کند و از اين استبداد خالص شود.

همانطور که موالنا شيخ (ق) گفت ،فناوری (تکنولوژی) در اين زمان برای ستم ،بدبختی و از
بين بردند است .اين تکنولوژی رای خوبی نيست .تمام شرارت در آن است .بنابراين ،با خرد خداوند ،اين
فناوری (تکنولوژی) در آن زمان از بين خواهد رفت .درست همانطور که اين مسائل در هزاران سال به
ذهن انسانها نرسيده است و خداوند آن را به ذهن بسياری از مردم داده است ،خداوند توانايی هر کاری را
دارد.
مردم گيج (سردرگم) هستند که چه کار انجام بدهند .همانطور که گفتيم ،نيازی به گيج (سردرگمی)
وجود ندارد .بگذاريد که به هللا دعا کنيم .انشاءهللا خداوند مسلمانان را حفظ کند .خداوند ما را منحرف نکند.
انشاءهللا در راه واقعی باقی بمانيم .بهتر است مظلوم باشيم که ستمگر بودند .هرگز ستم نکن .می توانيد
مظلوم (تحت ستم) باشيد ،اما ستم نکنيد .باشد که خداوند پيروز را به اسالم عطا کند .باشد که کافر از بين
برود و نابود شود ،و همينطور کسانی که همان راه ها پيروی می کنند .آنها کار خوبی نخواهند کرد مگر
اينکه توبه کنند .درب توبه باز است و پس از توبه ،امکان پذير (ممکن) است .با اين حال ،شيطان به آنها
اجازه نمی دهد .آنها دارند وحشی تر می شوند و بيشتر حمله می کنند .انشاءهللا خداوندا مراقب آنها باشد.
درجه مردم و شهيدان بلند شود .خداوند همچنين محافظت کند از افرادی که آنجا سرکوب هستند .انشاءهللا
خداوند به آنها کمک کند.
و من هللا التوفيق.
الفاتحه

حضرت شيخ محمد محمت عادل
 ۱۷ذيحجه  ،۱۴۳۹درگاه أكبابا ،پس از حضرة

