هللا از اجداد ما دفاع می کند

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
.
أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم﷽ .
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 هر چيز الزم است بپرسيم" ،آيا هللا با اين راضی است ،يا نه؟" انسان مسلمان الزم است اين
کار را انجام دهد؛ چونکه هللا يکی است و آنچه هللا می گويد واضح (روشن) است  -دستورات او ،آنچه که
او دوست دارد و چيزی که او دوست ندارد ،روشن است .اما انسان ها يکی نيستند ،هزار و يا يک ميليون
نيستند ،اما ميلياردها انسان وجود دارد .بنابراين ،کسانی که عقل دارند ،نبايد به آنچه که انسان ها می گويند
نگاه کنند ،بلکه الزم است توجه کنند به آنچه که هللا می گويد .امر که هللا جل جالله (ﷻ) به ما دستور داده
است ،اين است" :وظيفه خود را خوب انجام بده ".او به حضرت پيامبر (ﷺ) مان فرمود:

ت
فَا ْست َ ِق ْم َك َما أ ُ ِم ْر َ
"پس همان گونه كه فرمان يافته اى ،استقامت كن; و همچنين كسانى كه با تو بسوى هللا آمده اند)
بايد استقامت كنند!" (" می پای و يکسان می باش بر راستی چنان که فرمودند ترا( )"،سوره هود.)۱۱۲:
"در راه رست باقی بماند!" می گويد هللا عز و جل" ،همانطور که به شما فرمان داده شده است" ".کسانی
که با شما هستند و شما را پيروی می کنند ،در مسير صحيح باقی بمانيد و منحرف نشويند!" انسان های
که می خواهند به آنچه که مردم می گويند گوش فرا دهند  -ببخشيد ،به جز اين مجمع ،مثل يک رقصنده
در اين راه و در آن راه ميرقصد".
عثمانی ها تحت امر هللا بودند ،هرگز از راه رست منحرف نشدند و هفتصد سال حکومت کردند.
وقت آمد و انسان ها وحشی شدند .هر طرف وحشی شدند .خداوند متعال و شکوهمند به آنها گفت" :خوب
اينجا داريد آنچه را که می خواستيد ،ببينيم اگر شما ميتوانيد همانطور که عثمانی ها انجام می دادند ،انجام
دهيد ".پس از عثمانی ،آنها به اين طريق و به آن يکی راه رفتند ،اينطوری و آن طوری در صد سال عمل
کردند .و آنها هيچ چيزی را به دست نيآوردند.
همه اين انسان ها که تحت حکومت عثمانی بودند؛ کسانی که با مهربانی با شرار بازنشستگی می
کردند ،که خوبی را به عنوان نگاه می کردند ،برای يک صد سال نابود شده اند .انسان ها از اين دنيا رفتند.
حتی يک درصد از اين باال ها که در صد سال گذشته رخ داده است ،در هفتصد سال با عثمانی ها اتفاق
افتاده است .چونکه با عثمانی ها برکت وجود داشت ،سلطنتی ،تحت امر هللا حکومت می کردند .چونکه

سلطان ريس بود و چون او خوب بود ،انسان ها تحت حکومتش موفق شدند که شويه او شوند .صدر اعظم
ها ،وزير ها ،بيگ ها و پاشا ها انسان های با تربيت تر بودن ،آنها به خطر هللا خدمت می کردن.
البته ،فتنه در زمان های بعد وارد شدن .همچنين کسانی بودند که از راه هللا منحرف شدند و از
سلطان اطاعت نکردند  -اين اراده خداست .آنها آن را نابود کردند ،چونکه در راه هللا باقی نماندند .اما،
هنوز با برکت سلطان ،هللا عز و جل ،آنها را بيرون کشيد و آنها را برداشت ،پس از اين فتنه بزرگ رخ
داد .کسانی که از مکه و مدينه با جون خودشان دفاع کردند ،گرسنگی ،تشنگی را تعامل کردن ،اما آن جا
را ترک نکردند .
پس از صد سال ،اينجا در اين زمان ،ما می بينيم که هللا هر چيز را داده است .او سالح ،قدرت،
پول ،نفت ،طال ،ابزار و ماشين آالت و همه چيزی را داد ،اما چيزی را از دست داده اند .رضايت هللا گم
شده است .او از آنها راضی نيست و به همين دليل است که هر چيز که انجام می دهند ،بوی بد دارد .صد
سال گذشته اند .آنها ديگر هيچ معذرتی ندارند .در اين دنيا ثروت و قدرت هرگز در اين صد سال گذشته
وجود نداشته است ،اما اراده خداست که آنها نميتوانند در هر چيزی موفق شوند و چهره را از دست بدهند .
پس چرا اين چيزها اتفاق می افتد؟ چونکه آنها رضايت هللا را نمی خواستند ،بلکه دنبال رضايت
ديگران بودند .ديگران دشمن هللا و دوستان شيطان هستند .آنها با دوستان شيطان برابر بودند و بنابرين
آنها قادر به موفقيت نبودند .اما ،اين نيز الزم است رخ دهد ،چونکه اگر چنين چيز هرگز اتفاق نيافتد،
مهدی عليه سالم که حضرت پيامبر (ﷺ) مان بشارت داد ،نمی آمد .
در حال حاضر ،آنها نيز در مورد انسان های تميز بد صحبت می کنند .آنچه که آنها می گويند در
نظر هللا قابل قبول نيست .آنها يک مجازات بزرگتر دريافت خواهند کرد .خداوند متعال مدافع کسانی است
که به هللا ايمان آورده اند ،که به هللا اعتقاد دارند و حرمت حضرت پيامبر (ﷺ) مان را نگه می دارند .با
اين حال ،همانطور که گفتيم ،هللا اين بنده را ديوانه می کند براينکه مجازات خودش را به دست بی آورد،
و انشاءهللا مجازات او نزديک است .هللا با اسالم است.
آنها می توانند به همان اندازه که می خواهند سالح های داشته باشند ،آنها می توانند حر چقدر پول
که می خواهند داشته باشند ،و حتی اگر تمام دنيا مال آنها باشد ،هللا با مسلمانان ،انسان های وفادار و کسانی
که در راه رست هستند ،است؛ نه با کسانی که تنها ادعا می کنند نام مسلمان دارند و مسلمانان را در پشت
خنجر می زنند .کسانی که ادعا می کنند مسلمان هستند و همه انواع شرارت را انجام می دهند انسان های
هستند که هيچ ارتباطی با اسالم ندارند .هنگامی که مهدی عليه سالم ظهور شود ،به خواست هللا آنها نيز
مجازات خواهند شد .فتنه ها افزايش می يابد وقتی که زمان نزديک است .بنابراين ،وقتی فتنه رخ می دهد،
هرگز غمگين نباشيد و يا ترس نداشته باشيد .صبور باشيد و خواهيد ديد که وعده هللا حق است .
نه مثل اين انسان های احمق .وعده و کلمه هللا حق است .اتفاق خواهد افتاد .حضرت پيامبر (ﷺ)
مان "الصادق الوعد األمين" است و کلمه او نيز حق است .او گفت" :فردی از فرزندان من در آخر زمان

بعد از آن فتنه ها می آيد ".مهدی عليه سالم تمام دنيا را با خير ،عدالت و زيبايی پر خواهد کرد .اکنون پر
از کثافت و انحراف است و آنها انحراف به يک تاج درست کرده اند .مطمئنا کار شيطان است؛ چونکه
مسلمان همه کارها را انجام مي دهد اما هرگز اين انحراف ها انجام نمي دهد و آبرويش از بين نمی رود.
به همين دليل است که اين موضوع در حال حاضر به موضوع اصلی تبديل کردند .تمام اين سرزمين
کافران و کفر درباره در مورد اين موضوع صحبت می کنند.

زمانی که مهدی عليه سالم ظهور شود هيچکدام از آنها نخواهند باقی ماند .کافر نخواهد ماند و
همه مسلمان خواهند شد .کسانی که مسلمان نمی شوند ،می توانند خودشان را پيروی کنند .آنها به آخرت
خواهند رفت و در آخرت مورد سوال قرار خواهند گرفت .بنابراين چنين چيزی مثل" :من مرده ام و من
نجات يافته ام" وجود ندارد .آنها در آخرت در جهنم ابدی خواهند بود .هر روز چيزی جديد می شنويم.
البته ما ناراضی هستيم ،اما وعده خداست .او در قرآن می گويد" :هللا کمک می کند به کسانی که ايمان
دارند ،آنها را دفاع می کند ،و او به کسانی که به آنها حمله می کنند ،يه درس حسابي می دهد".
انشاءهللا خداوند ما را در ميان خوب ها قرار دهد ،ما را از بد ها دور نگه دارد و دور بتوانيم
بمانيم .بگذاريد به اجداد مان احترام بگذاريم و به حرف های هر انحرافی گوش ندهيم .حتی فقيرترين ما
هم اکنون ده برابر بيشتر از اجداد مان در لوکس زندگی می کنيم .حتی فقيرترين انسان اينطوری است.
اجداد ما يک عمر با يک ژاکت زندگی کردند .حاال شما آن را به فقرا می دهيد و اگر آن کمی قديمی است،
آن را در زباله مياندازند .ما اين را در نوانخانه می بينيم .هنگامی که آنها لباس های قديمی و پير می
گيرند ،زمانی که آنها به خيابان می رسند ،آن را پرتاب می کنند .سپس آن را از خيابان جمع آوری می
کنيم .
جای ما نيست که کلمات بد در مورد اجداد مان بگوييم .شما آنها را با رحمت به ياد می آوريد و
از هللا برای آنها بخشش بخواهيد .ما هنوز هم با برکت های ،با حرمت و با کرامت های آنها در نظر هللا
زندگی می کنيم .آنها انسان های محبوب هللا هستند( .ما) در اين راحتی از حرمت به آنها داريم زندگی می
کنيم .به همين دليل است که هللا از آنها دفاع می کند .همچنين الزم است از آنها تا آنجا که می توانيم دفاع
کنيم .الزم است که به فرزندانمان از فدا کارهايی که آنها انجام دادند تعريف کنيم ،زيرا کودکان در حال
حاضر تنها در مورد بازی های بی ارزش در دست شان می دانند و هيچ چيزی ديگر ی نمی دانند .الزم
است به آنها بگوئيم.
انشاءهللا اين نسل ها به خاطر آنها حفظ شده است .شياطين مقدار زيادی وجود دارند و آنها کودکان
را مسموم می کنند .اين چيزهايی که مسموم می کنند نيز برای آنها سمی است .کسانی که با اين کار ها
مشغول هستند و انسان های که اين کارها را انجام می دهند ،هللا آنها را رنج خواهد داد .چونکه بچه های
انسان ها محبوب ترين و "عامل حياتی" زندگی آنها هستند .اگر آنها ضرر برسد ،با " آه" (لعنت) آنها شما
نميتوانيد نجات پيدا کنيد حتی اگر ده برابر پولی که به دست آورديد با او ،بدهيد .باشد که هللا ما را از شر

اين زمان محافظت کند .باشد که هللا ما را در اسرع وقت به مهدی عليه سالم برساند .بنابراين ،به طور
مداوم برای موالنا شيخ (ق) دعا کن و براينکه مهدی عليه سالم در اسرع وقت برسد.
و من هللا التوفيق.
الفاتحه

حضرت شيخ محمد محمت ربّانی
 ۴ربيعاآلخر ،۱۴۳۹درگاه أكبابا ،پس از حضرة

