عشق به رسول هللا

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 مرحله اول ،اين ماه مولود ماه است ،ماه ربيع األول ،انشاءهللا مبارک باشد برای همه ما.
مبارک باشد ،پر از برکات و خير انشاءهللا .افرادی که به هللا (جل جالله) ايمان نه دارند و برنامه می
سازند در مورد آنچه که يک صد سال بعد انجام می دهند .آنها فکر می کردند را به" ،ما اين کار را انجام
می دهيم ،آن کار را انجام می دهيم ،و چگونه ما جهان را حکومت کنيم".
آنها در صد سال کار می کنند ،گاهی اوقات حتی طوالنی تر ،برای دنيا .آنها برای دنيا بدون توقف
کار می کنند ،برای يک چيزی خالی .آنها بدون استراحت کار می کنند ،با اشتياق ،و با کينه .آنها برای کی
کار می کنند؟ برای شيطان .آنها ادامه می دهند به دليل که شيطان يک مانع نيست .با اين حال ،زمانی که
يک کار خوب [انجام شود] وجود دارد ،صد شيطانان رو در رو با شما می شوند.
به ما هم توضيح داد يک روز ديگر ،حضرت پيامبر (ص) ما می گويد در يک حديث شريف:
"هفتاد شياطين سعی می کنند جلوگيری کنند موقعی که می خواهيد صدقه بدهيد" .بنابراين حتی اگر آن
يک کمی صدقه باشد ،او وسوسه می کند" .چرا شما می خواهيد بدهيد؟" در حالی که يک موقع های ديگر
می دهيد بدون پلک زدن از چشم ،برای چيزی در راه شيطان هستيد .با اين حال ،هللا (جل جالله) هر چه
او می خواهد بر می گشت برای اين که آنها انجام داده اند.
ت ت ُ ِر ِي ِد ِوأ ُ ِن ِأ أً ُريّد ِوأ ٌُلُ يًف َعل ّم ِأ ير ِيدّ ".می گويد" ،شما می خواهيد ،من می خواهم،
آنها ميگويند" ،أ ً ِن ِ
و هللا آنچه او می خواهد ".بنابراين در آنچه هللا (جل جالله) می خواهد نگاه کن ،و نه که چه شما و يا من
می خواهم .اجازه دهيد ما دنبال هر چه هللا می خواهد برويم .اجازه دهيد ما با هللا باشيم .اجازه دهيد ما در
ميان بندگان که هللا عّز و جّل خوشحال است باشيم.
هللا (جل جالله) به ما داد بزرگترين نعمت و ما را بر اسالم جلق کرده .سپس او ما را از امت از
رسول اکرم (ص) جلق کرده .ما همچنين امت فخرالزمان هستيم .هللا می داند که چقدر ديگر زمان باقی
مانده است ،اما ما در آخر زمان هستيم و [روز] قيامت نزديک است.

حتی در زمان پيامبر (ص) ،آنها به کسانی که می گويد که يک مدت طوالنی برای روز قيامت
باقی مانده است ،می گويند" ،شما بايد به توبه و طلب بخشش .هللا می گويد آن نزديک است ،و شما نه بايد
بگين که آن دور است ".گاهی اوقات مردم خالی صحبت می کنند .ما بايد مراقب باشيم در چنين چيزهايی.
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بسياری از روايات وجود دارند ،اما اين مستقيم کلمه هللا است .هللا (جل جالله) در محترم و
ارزشمند قرآن می گويد که قيامت نزديک است .آن در حال حاضر بسيار بيشتر نزديک است .ما ملت
فخرالزمان هستيم .سود آور ترين بخش ملت اين است ،چونکه مشکالت در اين زمان که نزديک به قيامت
است بيش تر اتفاق می افتد .کسانی که صبر و استقامت نشان می دهند ،اينها پيروز می شوند .هللا حساب
آنها را می داند.
بسياری احاديث وجود دارند ،پاداش از يک تا ده و از ۱۰تا  ۷۰۰وجود دارند .همچنين بيش از
 ۷۰۰وجود دارد .هيچ کس نمی تواند به هللا عّز و جّل سوال کند چرا او به آنها جايزه داد .انجام دادن اعمال
خوب اينقدر سخت نيست .شيطان آنها را به عنوان سخت نشان می دهد.
مهم ترين چيز احترام به رسول اکرم (ص) است و عشق نسبت به حضرت پيامبر (ص) .بقيه
آسان است هنگامی که شما او را دوست داريد .حتی عاشق های دنيوی در شب نمی خوابند ،پرتاب همزمان
شش چيز و دست به دست کردن آنها را و فکر را نگه داشتن" ،چه کار انجام بدهم؟ چگونه می توانم آن
را انجام بدهم؟ چگونه می توانم بروم جلو اين زن؟ چه می توانم من می گويم؟"
و کسی که عشق واقعی به حضرت پيامبر (ص) دارند فکر به او را نگه می دارند" ،چگونه
رسول اکرم (ص) خوشحال می شود؟ بايد چه کار کنم انجام بدهم که بيشتر زير نگاه او باشم؟ چگونه می
توانم عشق او را به دست بی آورم؟" هيچ يک از عبادات ها و از عمل صالح سخت خواهد نمی شود ،آنها
همه برای او آسان می شوند.
در آن زمان ،او شيطان را گوش نمی کند ،به نفس ،و يا هر چيز ديگری .عشق موالنا (ص) ما
باعث است که اين فرد اينها را انجام بدهد .چيزهايی که مارا تبديل به زيبا می کند با عشق او .آموزش
عشق ،آموزش عشق وظيفه طريقت است .شما عاشق از هللا می شويد .شما در عشق با رسول اکرم (ص)
می شويد .خوب نيست هنگامی که شما او را خشک انجام می دهيد ،و در زمان آن را با سختی انجام می
دهيد.
کار بدون عشق انجام دادن ،همانطور که گفتيم ،هيچ عطر و طعم ندارد .کدام بهتر است ،يک مدر
که به شما غذا با لبخند خدمت می کند ،با آداب و رسوم ،و احترام ،و يا خدمت کند مثل که يک ضربه زدن
در سر ما؟

همين کار هم با عبادت است .عبادت انجام می شود با محبت ،عشق ،و شور و شوق ،با عشق به
هللا (جل جالله) و عشق به پيامبر (ص) کامال فرق دارد .اگر عبادت را انجام بدهيم با زور و اجبار (چونکه
آن اجباری است) ،سريع تمام می شود و می گويم که با فرد به اندازه کافی است ،و هيچ نياز به سنت
نيست .وقتی می گی که" ،با سنت الزم نيست "،عبادات خود را پذيرفته هستند ،اما آنها در مورد برگزار
نمی شود .عبادات خود را پذيرفته هستند ،اما آنها در مورد برگزار نمی شوند .هيچ عطر و طعم در اين
گونه عبادت وجود ندارد ،آن را عطر و طعم ندارد.
تشکر هللا ،به ما گفت ،اين ماه ماه حضرت پيامبر (ص) است .به او احترام و افتخار به او پاداش
بزرگ دارد .در حال حاضر متاسفانه ،افرادی که مطالعه کرده اند کمی از آموزش مذهبی بيرون می آيند
و می گويند اين بدعت است که به اون کم احترام بگذاريد .آنها صحبت را پيروی می کنند ،اما چنين چيزی
وجود ندارد .آنها ،کسانی هستند که مجبوری عبادت می کنند.
هللا برای آنها قسمت نداد .هنگامی که داده نشود ،البته حسادت اتفاق می افتد .آنها احساس حسادت
می کنند" ،چه اين شخص انجام می دهند که من نه؟ آنها نه بياد ن را انجام بدهند چون در غير اين پاداش
بزرگ به دست می آورن!" گمان می کنم که آنها فکر می کنند" ،آنها عشق رسول هللا (ص) به دست می
آورند .اگر ما آن را همه با هم انجام نه دهيم ،ما همه يکی مثل او می شويم!"
آنها خبر ارسال به يکديگر می کنند ،آنها می نويسند ،را رسم می کنند ،و چه چيزی نمی کنند ،و
مردم را گمراه می کنند هم اينجور که می دانند .برخی از افرادی که نفس ضعيف دارند ،البته آنها مدرسه
و يا هر جای ديگر نه رفتند ،آنها باور دارند که اين افراد تحصيل کرده هست ،خواجه است ،حجی و چه
چيزی نيست.
در حالی که اجداد ما تمام در اين رفتار زيبا آموزش انجام دادن .آنها از طريقت گرفتند ،آنها از
شيوخ ها گرفتند ،آنها از راهنما ها گرفتند ،و آنها می دانند .حتی شاعران در زمان حضرت پيامبر (ص)
بودن که اشعار ستايش نوشتند برای حضرت پيامبر (ص) .آنها معروف هستند.
در حقيقت شما می دانيد ،حضرت پيامبر (ص) ما عبای خود را داد به کسی که قصيدة البردة
نوشت ،بوردا معنی عبا و اين نام باقی مانده است .اين مرد يک شعر زيب برای حضرت پيامبر (ص)
نوشت که او دوست داشت و ردای خود را به عنوان يک هديه به او داد.
آن شعر تا روز قيامت خوانده می شود .اين شعر خصوصيت حضرت پيامبر (ص) مارا توضيح
می دهد و افتخارات به پيامبر (ص) می دهد .هللا عّز و جّل می گويد که به او افتخار می کنيم .او می گويد،
"من بر پيامبر درود می فرستد؛ ای کسانی که ايمان آورده ايد! بر او درود بفرستيد ،و سالم بگوييد ،سالمی
نيکو ،شما همچنين افتخار به او بدهيد".
همه اين چيزها خوب هستند .هر دو عشق را افزايش می شود و پاداش می توان به راحتی به
دست آورند .اين سخت نيست .ما در حال خسته نيستيم که يک صخره پرتاب کنيم .شما داريد پاداش به

دست می آوريد برای آن جايی که نشسته هستيد .هللا عّز و جّل می گويد که اين کار را کرده .اين کار را
انجام بدهد و بهترين پاداش به دست بی آور .شيطانان را گوش نه کن و دنبال شيطانان نه رويد.
هيچ موقع برنامه ريزی برای يک صد سال يا برای يک هزار سال انجام نه دهيد .آنچه هللا (جل
جالله) می گويد انجام بدهد .اين چيزی است که مهم است .هللا به شما نشان داده راه ها ،او به شما نشان
داده طريق را .اجازه دهيد آنها منفجر بشوند .آنها می توانند به همان اندازه که آنها می خواهند را امتحان
کنند ،آنچه هللا می گويد در پايان اتفاق می افتد .همه کسانی که در راه های ديگر هستند در ضرر هستند.
آنها هر دو دنيا خود را و آخرت خود را از دست می دهند.
در حالی کمی وقت گذرانده ،حضرت امام افندی يک آيت زيبا در نماز مغرب می خواند .آن همين
اينها می گويد .يعنی نه غمگين نه نگران باشيد ،آنها نمی توانند هر چه می خواهند انجام بدهند ،و آنچه خدا
می گويد دوباره اتفاق می افتد.
اين فخرالزمان است .آنچه هللا (جل جالله) می گويد اتفاق می افتد .تمام دنيا جوش بر روی فتنه
دارد می رود .آنها تالش می کنند مردم را شکنجه دادن و دنيا را تقسيم کردن .در حالی که آنها که نمی
دانند که روز قيامت نزديک است .چه خواهد می شود اگر آنها آن را تقسيم کنند؟ حتی اگر روز قيامت
نزديک نه باشد ،چه مدت آنها زندگی می کنند؟ آنها نمی توانند برای هميشه زندگی کنند.
همانطور که گفتيم ،هللا (جل جالله) طرح او ساخته شده است .اگر آنها می گويند و انجام بدهند
آنچه يک صد سال قبل اتفاق افتد ،پيامبر (ص) گفت :آنچه قرار است که  ۱۴۰۰سال پيش اتفاق بی افتد.
همه آنها يکی به يکی واقعی شدن .در پايان ،دارد ،همچنين روز قيامت نزديک است .بسياری از نشانه
های آن نشان داده شده اند و فقط تعداد کمی باقی مانده اند .انشاءهللا مهدی عليه السالم بيرون می آيد با
خيال راحت .حاضر می شود که پرچم اسالم بلند بشود در همه جا که هللا بخود.
در حال حاضر مردم دارن می آيند و خودشان آغاز کردن به اين جنگ .آنها فکر می کنند او
خليفه است و مهدی و چه چيزی نيست .برخی افراد هستند بدون دانستن ،اما متاسفانه آنها در حال رفتن
در حالی که احمقانه است .چرا که وقتی که مهدی عليه السالم به نظر برسد ،او با کرامت ظاهر خواهد
شد ،با کار خارق العاده .اين اسلحه ،تفنگ ،و موشک های کار نخواهد کرد .او آن را با کرامت انجام
خواهد داد.
تکنولوژی از آن زمان بسيار متفاوت با حال حاضر است .اين چنين است که با اين حال بسياری
ظالم وجود دارد ،با اين حال بسياری ارزشمند مجازات هستند ،حتی يک باقی نخواهد ماند ،هيچ کدام باقی
نخواهد ماند .آنها آنچه می خواهند به دست نمی آورند .تمام آنها به جهنم خواهد شد با برنامه های که
درست می کنند .سزاوار نيست با مهدی عليه السالم منفجر کردن بمب ،خود را از دست دادن در حالی که
مردم اطراف هيچ توجه به کودکان نمی کنند.

ما شنيديم از موالنا شيخ (ق) که وقتی مهدی عليه السالم يک بار شمشير خود را نوسان بدهد
سران ظالم پرواز می کنند .وقتی که او تاب به سمت راست برود ،هزار همه با هم از آنها بين خواهند
می روند ،و هنگامی که او به سمت چپ تاب کند ،هزار از سمت چپ بين خواهند می روند .چنين کرامت
خواهد می شود .چنين تميز کردن خواهد می شود .در غير اين صورت ،چگونه بسياری از مردم بدتر از
شيطان از بين می روند.
نوح عليه السالم گفت:

َّارا
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"پروردگارا! هيچ يک از کافران (و ديار شان) را بر روی زمين باقی نگذارد( ".سوره نوح)۲۶:
هنوز آن زمان نه رسيد .موقعش است .هنگامی که مهدی عليه السالم برسد ،تمام آنها تميز می شوند
انشاءهللا .در حال حاضر آنها مسلمانان در سراسر اذيت و آزار می کنند .هر جا که يک مسلمان وجود
دارد ،به آنها اجازه ندهد مشکوک بشوند يا که شايد تروريستی هستيد و چه چيزی نيست .در آن زمان،
در سمت چپ هيچ کدام وجود خواهد نيست که مسلمان نه باشد.
اين خبر خوب از موالنا شيخ است .او اين را گفته بود ،او آنها را خيلی مدت ها پيش گفته بوده.
هر چه موالنا شيخ به ما گفت يکی يکی واقعی شادان .انشاءهللا آن خواهد شد مثل اين از اين نقطه به بعد.
کسانی که به راه راست آمده اند نجات می شوند .کسانی که در راه حق نه باشند در از دست دادن هستند.
تولد حضرت پيامبر (ص) در  ۱۲ربيع األول است ،همخوان  ۲۲دسامبر (امسال) .ظاهرا اند
عيسی مسيح بر روی  ۲۴است .در اصل در  ۲۴نه بود ،يک زمان ديگر بود ،اما آنها مناسب ترين زمان
جستجو کردن .آنها گفتند ۲۴" :دسامبر وسط زمستان است ،ما چيزی کار برای انجام دادن نه داريم ،ما
می توانيم آن را يک تولد حضرت عيسی تبديل کنيم ،و همچنين می توانيم پول به وجود آوريم ".چونکه
آنها کامل زرنگ هستند در تجارت.
به طوری که آنها دين خود را متناسب به تجارت هم می کنند ،و آنها با توجه به تجارت دنيا را
اداره می کنند .خون مردم ،اموال ،و هر آنچه که مهم نيست .فقط پول .يک ميليون نفر می توانند بروند،
"اين خوب است اگر ما يک ميليون دالر به دست بی آوريم "،ميگويند .بنابراين تجارت همه چيز را برای
غير مسلمانان است.
رحمت در اسالم وجود دارد .هيچ رحمی در هر ديگران وجود ندارد .يک مسلمان که رحمت
ندارد ،بی رحم است ،يعنی او از راه منحرف شده .به همين دليل است که اين افراد عجيب و غريب می
آيند با فکر که در راه اسالم دارن جنگ می کنند .اگر آنها بی رحم هستند ،آنها همچنين در خطر هستند.

آنها در راه هللا نياز دارند باشند و مسير که نشان داده حضرت پيامبر (ص) .افرادی که به حضرت
پيامبر (ص) احترام نمی دهند دشمنان اسالم هستند ،چرا که اگر هيچ احترامی برای حضرت پيامبر (ص)
وجود ندارد ،يعنی که از راه منحرف شده اند.
بياييد ببينيد که چه نتيجه ای از اين کار می رسد .موالنا شيخ همچنين نصيحت کرده بود :بماند
در خای هنگامی که چيزی اتفاق می افتد .اين به اندازه کافی است و ارزش دارد اگر شما يک ماه يا دو از
آذوقه ر خانه خود نگه داريد .شما انشاءهللا در ايمنی هستند .شکر به هللا که خبر اينقدر خوب داده شده.
انشاءهللا مهدی عليه السالم با بهترين ها برسد .موالنا شيخ (ق) و پيامبر (ص) می گويند ،انتظار
روز و شب وظيفه ما و اميد ما است .اين هم عبادت است چونکه باور و ايمان است .ايمان داشتن در ميان
عبادت است .انشاءهللا او در اسرع وقت آمده تا مردم ديگر رنج نبرند.
اين يک نعمت بزرگ برای مسلمانان است .به همين دليل زيارت به آنها جوب است .باشد که هللا
همت آنها را کم نکند .باشد که هللا ما را اعطا کند که آنها را پيوسته ببينيم و طوالنی خواهند بشود .همت
آنها با ما بشد و درجه آنها باال بشوند.

و من هللا التوفيق.
الفاتحه

حضرت شيخ محمد محمت عادل
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