با شر (بدی) راضی نباش

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.
در آخر زمان داريم زندگی می کنيم .آنها مردم خوب و خوبی را به عنوان بد و بد به عنوان خوب
نشان می دهند .آنها چيزهايی را نشان می دهند که خوب نيستند ،چيزهايی که نبايد انجام شود ،به عنوان
چيزهای طبيعی ،به عنوان چيزهايی که می توانند انجام بدهند .خداوند متعال و شکوهمند است در آيات
مقدس فرموده است:

اب أ َ ِلي ٌم
اح َ
شةُ فِي الَّذِينَ آ َمنُوا لَ ُه ْم َعذَ ٌ
ِإ َّن الَّذِينَ يُ ِحبُّونَ أَن تَشِي َع ْالفَ ِ
" كسانى كه دوست دارند زشتيها در ميان مردم با ايمان شيوع يابد ،عذاب دردناكى (براى آنان
در دنيا و آخرت) است" (سوره النور .)۱۹:در واقع ،کسانی که آن اموال را دوست دارند بايد در بين
کسانی که ايمان آورده اند ،مجازات دردناکی بکشند ".مردم امروزه فکر می کنند که هر چقدر بيشتر آنها
انجام بدهند ،خوش شان تر خواهند بود .نه ،هللا به آنها عذاب می دهد .عذاب تنها در آخرت نيست .آنها در
پاسخ به بدی در اين دنيا قطعا بدی پيدا می کنند .می گويند" :هر چه می کاريد ،کشتش می کنيد ".مردم
گناه می کنند و هللا جل جالله (ﷻ) به آنها عذاب در پاسخ می دهد .او باعث درد برای آنها شده است ،او به
آنها بيماری داده است و او به آنها ناراحتی داده است .پناه بر هللا ،خداوند قسمت هيچ کسی نکند .هيچ کدوم
از زيبايی های دنيا نمی تواند سودمند باشد زمانی که يک ناراحتی رخ می دهد .فقط بايد توبه کنيد و
تقاضای بخشش کنيد و از شر دور باقی بمانيد .
آنها به نام مد با برخی سبک گوناگون (شر) بيرون آمدند و مردم آنها را تقليد می کنند و مرتکب
گناه می شوند .از آنجاييکه زمانی که آن باز است ،به همان شيوه مردم ما نيز به آرامی ،به آرامی ،به
تدريج گناه را به عنوان چيزی که بدون هيچ آسيبی است  ،که عادی است ،نشان می دهند .نه تنها اين،
مرتکب گناهان بزرگتر می شوند .اين گناه است برای کسانی که آن را انجام می دهند يا آن را قبول می
کنند .قطعا سزاوار عذاب است وقتی که آن گناه است.
بشريت فکر می کند که نه بايد جواب (حساب) بدهد .حسابداری انجام خواهد شد .هللا (شما را) در
دنيا و آخرت رنج خواهد برد .در دنيا نيز مؤمنان وجود دارد .هزاران نمونه وجود دارند که نشان می دهد

که بندگان محبوب خداوند در خوشبختی هستند ،و چگونه مردم که هللا دوست ندارد ،در درد و رنج هستند.
هر روز در مورد آن می شنويم .ديگر مثل (زمان) گذشته نيست و مردم در مورد وقايع ها که در آن يکی
انتهای دنيا اتفاق می افتد ،ميشنوند.
با اين حال ،خوشحال نباشيد ،يعنی بايد غمگين باشيم هنگامی که بدی (شر) را ميبينيم .حداقل آن
را عوض کنيد اگر ميتوانيد آن را تغيير دهيد .اگر نميتوانيد آن را عوض کنيد ،بايد بگوييم که مناسب نيست.
هنگامی که سعی می کنيد اين کار را انجام دهيد ،صد شياطين اطراف (شما) می چرخند ،آنها شما را به
شرمندگی می اندازند ،آنها فرياد می زنند و فرياد می زنند ،و شما را پشيمان می کنند که يک بار آن را
گفته ايد .بنابراين ،حداقل (شما) نبايد در مورد چيزی بد خوشحال شويد ،بلکه احساس بدی کنيد .بايد بگويد،
"قبول نمی کنيم آنچه در حال حاضر اتفاق می افتد ".اين افراد از آمت حضرت پيامبر مان (ﷺ) هستند.
برای اين وضعيت شان غمگين هستيم و با آن راضی نيستيم .باشد که هللا آنها را هدايت کند".
چه چيز در روزنامه ها می خوانيم و چه چيزی نه ،و هر روز سه تا پنج نفر می آيند" :دخترم از
خانه در رفت .پسرم استفاده کننده مواد (معتاد به مواد مخدر) است ".يک روز وجود ندارد که چنين چيزی
اتفاق نافتد .نمی توانيم با اين ها خوشحال باشيم ،بلکه بايد غمگين باشيم ،چگونه اين شياطين توانستند آنها
را انتخاب کنند؟ آنها می گويند" :اگر به آنها پول ندهيم( ،ما را) می زنند و پول را با زور می گيرند" .اين
آن وضعيتی است مردم به داخلش افتاده اند .باشد که هللا به کسانی که اين کار را می کنند ،عقل سليم
(قضاوت صحيح ،حس عام) و هوش (فهم ،خرد ،حکمت ،زيرکی ،بينش ،اگاهی ،روح پاک يا دانشمند)
عطا کند.
کسانی که فکر می کنند از اين کار سود می برند ،اسالا هيچ سودی به دست نميآورند .اگر تمام
پول دنيا مال آنها بود ،تا زمانی که آنها توبه نکنند ،هللا عز و جل باعث می شود که چنين جوابی در اين
دنيا بدهند که بدتر از جهنم برای آنها است .آنها فقط به خطر دو سکه زندگی انقدر مردان و خانواده های
را خراب کردند .آن هيچ فايدهی ندارد .تا زمانی که توبه نکنند ،در اين دنيا رنج می برند .در مورد آخرت،
خيلی بيشتر (رنج) خواهد برد.
فرد نبايد هيچ چيزی را که می تواند به اين آمت آسيب برساند انجام دهد .شيطان نبايد سر خودت
را گول بزند .افرادی وجود دارند که کار (کسب) های بد انجام می دهند براينکه خيلی پول به دست بآورند،
اما يک کار (کسب) بدون برکت است .اين کسب و کار هيچ مزيتی (خوبی) ندارد و برای خودش مسموم
است .آنها دارند ديگران را مسموم می کنند ،اما اکنون خودشان دارند سم واقعی را می گيرند .از خودش،
از فرزندانش ،از خانواده اش و از سالمتی آش بيرون می آيد .اين روزها ايمان خيلی مردم تعطيل است
و از هللا بيخبرند و از مردم خجالت نمی کشند .سر (کله) حکمت (دانش ،خرد ،عقل) ترس خداست (اتقوا
هللا) .اگر از هللا بترسيد ،هيچ کار بدی را انجام نمی دهيد .اگر از هللا نترسيد ،همه نوع بدی را انجام می
دهيد.

ای مردم! از هللا بترسيد! هللا عز و جل آن کسی از که بايد ۰الزم است) ازش بترسيم .هيچ فراری
از او وجود ندارد .او (شما را) امتحان می کند ،نفس تان را امتحان می کند .نفست را پيروی نکن .دنبال
هللا باش .هم خودت و هم خانواده تان راحت خواهند بود .در غير اين صورت ،شما به هفت نسل خودتان
را با آنچه که انجام می دهيد آسيب ميرسانيد .برخی افراد وجود دارند که پدرشان کاری [يک اشتباه] انجام
داد و اين بدبختی به فرزندان خود رسيده است .بدبختی پدربزرگش به نوه ها رسيد .آنها می گويند" ،هر
کاری که انجام می دهيم ،نمی توانيم کار (کسب) را ادامه دهيم .چيزی اشتباهی وجود دارد ".سپس می
بينيد که پدربزرگش کاری انجام داد .چونکه آنها از او می آيند ،اين بدبختی نيز به آنها رسيده است .آنها
گناه (خطا ،تقصير ،عيب ،اشتباه) نداشتند ،اما به دليل بد (شر) که پدربزرگشان انجام داده بودند ،چونکه
از آن غذا خوردند ،به آنها نيز هيچ سود نمی رسد .برکت رفته است و هيچ فايدهی ندارد.
در آخر زمان هستيم .مردم بايد مراقب فرزندان خودش باشند .اگر بچه ها چيزی را بخواهند ،اگر
خوب باشد ،آن را به آنها بدهيد .اگر خوب نيست ،مراقب باشيد .آنها را با دوستان بد ارسال نکنيد .توجه
کنيد به جايی که آنها ميروند و از کجا آمدهاند .زمان ها ،زمان های هستند که شياطين فراوان هستند" .آنها
در زندان بودند" موالنا شيخ می گويد .آنها نيز بيش از حد آزاد شدند ،زيرا آخر زمان است .به همين دليل
است که اين فساد ،کثافت و بی شرمانه افزايش يافت.
مراقب باشيد و فرزندانتان نيز آموزش دهيد :اجازه ندهيد آنها را بدون نماز از خونه بروند ،و
بسم هللا را بخواهند وقتی که می خواهند از خونه بروند .همانطور هنگامی که دوباره می خواهند به خونه
بر بگردند .هللا (شما را) ترک نخواهد کرد اگر (به او) توجه کنی .بنابراين( ،شما) وظيفه داريد و کسانی
که (به شما) گوش می دهند نيز يک وظيفه دارند .انشاءهللا خداوند به آمت محمد کمک کند و او فرزندان
را هدايت کند.
و من هللا التوفيق.
الفاتحه

حضرت شيخ محمد محمت عادل
 ۲۸سفر  ،۱۴۳۹درگاه أكبابا ،فجر

