به کارهای خودمان اعتماد نمی دهیم

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.
خدا را شکر که خداوند متعال ما را از آمت محمد (ﷺ) خلق کرده است .يهوديت به عنوان يک
دين بسيار سخت (سختگيرانه ،جدی ،شديد) است ،يعنی که قانون الهی (شعريت) قوی است .آنها تا کنون
تحت شريعت سخت زندگی می کنند .حتی در گذشته نيز سخت تر بود .اگر يک نفر در گذشته در يک
روستا عبادت نکرد ،کل روستا با خشم هللا روبرو می شود و از بين می رود .سپس عيسی عليه سالم
(عيسی مسيح) آمد و کمی نرمتر (شل تر) شد.
رحمت (مهربان) تر شد هنگامی که حضرت پيامبر مان (ﷺ) آمد .يهوديان در طول شش ماه
روزه ميگرفتند .هنگامی که حضرت پيامبر مان (ﷺ) در اسراء (شبانه سفر دادن) و معراج (باال رفت)
رسيد ،ما ها پنجاه بار [هر روز] بايد نماز می خوانديم .او با موسی عليه سالم در بهشت مالقات کرده
بود .وقتی او آمد و از او پرسيد" ،پروردگارت چه هديه ای را برايت داد؟" او گفت" :پنجاه بار نماز"
گفت" :آنها نميتوانند آن را تح ّمل کنند .آمت من هم نميتواند آن را تح ّمل کنند .تو بنده محبوب هللا هستی.
کمتر بخوانيد (خواهش کنيد)( .پيامبر) گفت" ،چهل و پنج ".هنوز نمی توانند تح ّمل کنند .آنها می توانند آن
را تح ّمل نکنند( ،موسی عليه سالم) گفت .آن را پنج تا پنج کمتر کردند تا فقط به پنج بار رسيد .موسی عليه
سالم گفت" ،آنها نيز نمی توانند پنج بار را تح ّمل کنند ".نه ،من شرمنده می شوم [اگر کمتر خواهش کنم].
من نمی توانم جلو هلل بروم ،استاد مان (ﷺ) گفت .بنابرين انقدر رحمان (مهربان) هللا عز و جل با آمت
محمد بود .او بار ما را برای افتخار حضرت پيامبر مان (ﷺ) به ما تحميل کرد .او آن را روشن کرد ،اما
اگر (ما) با کارهای خودمان کنار بياييم ،هنوز برای (ما) سخت است.
روز بعدی که از قبرس آمديم ،يک کيسه پالستيک را پر از خيلی کتاب کردم و آنها را با برادران
فرستادم؛ زيرا سنگين بودند [برای کمک کردن تان] .اين دو ماه در درگاه باقی مانده است و من فرصتی
نداشتم که آن را در بياورم .هنگامی که آن ها را همينطوری در آوردم ،يک کتابچه را پيدا کردم .در ده
آخرين فصل ها ،بچه ها يک تفسير با اطالعات مفيد نوشتند .من آن را باز کردم و آنچه می دانيد چيست؟
يک کتاب از يکی از معروف ترين ها .هيچ احترامي به هيچ کس جود ندارد .اگر می گوييد "برای افتخار
حضرت پيامبر مان (ﷺ)" ،گناه و شرک است .اگر به قبر ها زيارت کنيد ،اين شرک است .هيچ چيزی
به عنوان يک شب مقدس وجود ندارد .نه شب ملويد (مولود) ،نه شب اسراء و معراج ،نه شب قدر ،می

گويند .در حالی که همه آنها در قرآن نوشته شده است .نه  ۱۵شعبان .می گويند که هيچ شب مقدسی وجود
ندارد.
خوب ،ما درک می کنيم ،هر کس مسئول عمل های خودش است و هيچ کس نمی تواند شفاعت
کند ،می گويد .می گويد هيچ چيز به انواع شفاعت وجود ندارد .در حالی که حضرت پيامبر مان (ﷺ) "
"الشفيع المشفع" است .او هم شفاعت می کند و هم از هللا شفاعت خواهش می کند .بررسی کنيد( ،ما) همه
اين ها را درک می کنيم ،اين ها نشان می دهد که چقدر اين نويسندگان با يکديگر متفاوتند .آنها می گويند
آنها اين کار را انجام داده اند و به صراط آمده اند (پل که باالی جهنم) .می گويد که در صراط  ۹۹۹ميافتند
و يک رد می شود .چه اتفاقی می افتد؟ يک پل ديگر وجود دارد .آنها آن را با توجه به ذهن خودشان در
اينجا تفسير کردند.

ساق
يَ ْو َم يُ ْكش ُ
َف َع ْن َ

"(به خاطر بياوريد) روزى را كه ساق پاها (از وحشت) برهنه مى گردد" (سوره القلم .)۴۲:ساق
پاها ظاهر خواهد شد ،آشکار خواهد شد .و آن ساق پاها چيست؟ ساق پاها هللا است .اين نمی تواند بدتر
شود! آنها واقعی جهنمی هستند؛ آنها در جهنم سقوط خواهند کرد[ .آنها می گويند] سپس متوجه خواهند شد
که اين هللا است و رد می شوند.
بيمغز(بی کله ،احمق)! چه کار می توانيم انجام دهيم اگر هللا به آنها مغز نداده است؟ (ما) اين
احمق اسحاق را داريم و آن يکی روز گفت" ،عقل من سليم نيست ،آنها به من دارو را در بيمارستان می
دهند" ".نه "،گفتم" :برای هر بيماری ،برای همه بيماری ها درمان وجود دارد ،جز احمق بودن" .هيچ
چيزی وجود ندارد اگر شما يک احمق هستيد .هللا برای سرطان ،برای ديابت ،و برای هر چيز ديگری جز
احمق بودن ،درست کرده است .آنها می گويند" ،احمق بودن باعث شد دکتر ادامه نداد (تسليم شد ،ول
کرد) ".آنها نيز احمق هستند .چونکه بسياری از مردم ،همه مردم دارند در جهنم سقوط می کنند ،چرا هفت
جهنم وجود دارند؟ اين را نيز نوشته اند .هفت جهنم و هشت بهشت وجود دارند .بنابراين افرادی که به
بهشت می روند ،بيشتر هستند.
به يک معنا درست است ،به اين معنی که اگر مردم با کارهای خودشان باقی بمانند ،اگر آنها فقط
با آنچه که انجام داده اند باقی بمانند ۹۹۹ ،در آنجا سقوط خواهند کرد .آنها در جهنم سقوط می کنند،
بنابراين آنها اين را می دانند .هللا نيز راه نجات را برای اين نشان داد .او (ﷻ) گفت که اين شفاعت حضرت
پيامبر مان (ﷺ) ،شفاعت اولياء (حضرت ها ،دوستان هللا) ،توبه مردم و احترام به چيزهايی که هللا دوست
دارد .اين شبهای مقدس که هللا به مردم عطا کرد ،زمان های توبه هستند .هللا در آن شبها ميليون ها نفر را
می بخشد .او باعث است که ميليون ها نفر که به جهنم بسته اند ،به بهشت بسته شوند .به همين دليل است
که در يک معنا اين درست است ،اما آنها هم اين را نمی دانند.

بنابراين اگر مردم با کارهای خودشان باقی بمانند ،آنچه که آنها می گويند رست است ،همه ما به
جهنم می رويم .با اين حال( ،ما) به کارهای خود و آنچه که انجام داده ايم اعتماد نکنيم .آنچه که (ما) بهش
اعتقاد داريم از آمت پيامبر مان (ﷺ ) بودن است ،احترام به گذاشتند و او را دوست داشتند .می گويد "مردم
با کسانی هستند که دوست دارند" .اين احمق ها می خواهند اين عشق را از درون ما بردارند .آنها می
خواهند اين احترام را از ميان آمت مان دربياورند تا بتوانند همه شان با هم به جهنم بروند .در آن زمان
شيطان خوشحال خواهد شد و آن زمان لذت خواهد برد .مردم پس از آن پشيمان خواهند شد.
پناه بر هللا ،همانگونه که می گويم؛ کسانی که چند کلمه را می شنوند ،آن را در تلويزيون می
شنوند .اکنون خيلی ها هستند که در تلويزيون ظاهر می شوند .آنها می گويند" :مراقب باشيد از شيخ ها
که ايمان دارند!" آنها اول با طريقت ها و با شيخ ها شروع می کنند" .طريقت ها نامرد هستند .طريقت ها
بی فايده هستند .آنها می گويند که دين (مذهب) از آنها نياز ندارد ".سپس آنها با مذهب ها (مدارس های
فقه) شروع کردند .آنها می گويند" :هيچ چيزی به انواع يک مذهب وجود ندارد .هر کس می تواند هر چه
دوست دارد انجام دهد ".آنها مذهب ها را از بين بردند و اکنون آنها شروع کردند به اصحاب (صحابه) را
قبول نکردند .در حال حاضر آنها حديث ها را قبول نمی کنند .در نهايت آنها قرآن را قبول نمی کنند! اين
جايی است که آنها پايان خواهند رسيد .راه ديگری وجود ندارد .پناه بر هللا.
(ما) می گوييم "هللا به آنها شعور (حواس ،فهم ،خرد ،منطق) و عقل (هوش) عطا کند "،زيرا
همانطور که گفتيم آنها نگاه نمی کنند اگر می توانند با پزشکی درست شوند و چه چيزی نمی تواند (درست
شود) .چونکه استبداد بزرگترين شاخص کفر است .شخص ظالم (جبر) به کسی گوش نمی دهد ،به کسی
گوش نمی دهد و بيش از حد انتقادی می کنند .در مسلمان هيچ استبداد وجود ندارد .او با حقيقت خوشحال
است ،او حقيقت را می پذيرد و عدالت را می پذيرد .آنها می گويند" :انگشتی که با شريعت قطع می کند،
آسيب نمی رساند (اذيت نمی کند) ".معنای اين است که (ما) می پذيريم و (ما) لجباز (سر سخت ،لجوج)
نيستيم .انشاءهللا خداوند اين عشق را در ما افزايش دهد ،و مردم ما در اين راه باشند .انشاءهللا خداوند به
اسالم کمک کند و کافر از بين رود.
و من هللا التوفيق.
الفاتحه

حضرت شيخ محمد محمت ربّانی
 ۹جمادی اول  ،۱۴۳۹درگاه أكبابا ،پس از حضرة

