اجازه ندهید شیطان شما را فریب کند

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.
شکر به هللا طريقت ما نقشبندی طريقت است .شکر به هللا که دار اين طريقت هستيم .هللا (جل
جالله) ما را مسلمان خلق کرده و ما را به راه راست فرستد .نمی توانيم بگوييم که در راه راست نيستيم.
شکر به هللا اين راه راست است .اين منظور هللا است هنگامی که صراط مستقيم می گويد .کوچکترين راه
با توجه به شريعت يا طريقت نيست .تمام راه های واقعی در اينجا وجود دارند.
هللا (جل جالله) ما را از هيچی خلق می کند .مواد معدنی پايگاه ما خاک است .بر روی خاک راه
ميرويم ،س از آن خاک در باال از ما و در اطراف ما قرار داده می شود .هللا همه انواع ميوه ها و سبزيجات
از خاک خلق می کند .مردم ياد نمی گيرند .هللا نشان می دهد ،او همه را از هيچی خلق می کند ،و شان
می دهد که در پايان دوباره به خاک تبديل می شويم.
برخی از افراد را به عنوان باهوش ميگذرند ،اما باهوش بودن يک چيز است ،يادگيری يک چيز
ديگر است ،و برخی چيزهايی درک کردند چيز ديگری استَ " .وقُل َرب زدني عل ًما ".که هللا علم آموزش
بدهد چرا که بسياری از مردم راه ناراست را به عنوان راه راست ميبينند .آنها شر را به عنوان خوب
ميبينند ،آنها بی فايده را به عنوان خوب ميبينند ،و دقيق مخالف به آنچه شما می گويد ،می گويند.
يک راه وقی و يک راه که وقی نيست در دنيا است .يک راه وقی و يک راه که وقی نيست در
دنيا است .به هر کس که هللا قسمت اعطا کند ،راه راست را پيدا می کند .بايد به او شکر بگويم ،چونکه هللا
عز و جل ميتوانست ما را در اين راه قرار ندهد .هيچ کس نمی تواند چيزی (سؤال) به هللا بگويد.
افراد باهوش ،مردم که از هللا می ترسند ،در کار هللا دخالت نمی کنند .با اين حال ،حماقت برخی
از مردم با توجه به سطح آنها متفاوت است .احمقی است که می پرسند" ،چرا هللا ما را اينطوری خلق
کرده؟ چرا هللا اين کار را می کند؟" آنها حداقل يک درجه باالتر هستند ،به نظر می رسد که آنها به هللا
اعتقاد دارند .هستند کسانی که اصالً اعتقاد ندارند .آنها مردم کامل احمق هستند.

هللا (جل جالله) می گويد که دنيا را برای لذت خلق نکرده ،بلکه برای بخشش خودش خلق کرده.
دنيا مکان امتحان است .هر کس يک امتحان دارد ،يک مشکل ،با توجه به خودش .چيزهايی که ما را
ناراحت می کنند رخ می دهند و هر کسی با توجه به سطح خودش صبر نشان می دهد.
کسانی با ايمان واقعی پيامبران هستند .پس از آنها صحابه ميايند ،بعد از آنها اولياء ميايند .ايمان
آنها کامل است .هيچ چيز به آنها اثر نميگذارد .نه فقر ،نه مريضی ،نه تنهايی ،نه سرد و نه گرما .هيچ
چيز به آنها اثر نميگذارد .آنها تسليم کرده اند و می دانند که ايمان خودشان به هللا کامل است .هنگامی که
موضع اين است ،آنها راحت هستند ،و آنها به راحتی رد امتحان قبول می شوند .زمانی که آنها تحت
امتحان هستند ،آنها نمی پرسند که آيا آن يک امتحان است يا نه .آنها ميگويند" ،اين از هللا ميايد "،و هرگز
اعتراض نمی کنند و يا چيزی می گويند .آنها بندگان محبوب هللا هستند.
با اين حال ،نرمال ،مردم عادی ،هر چه قدر ايمان يک فرد باالتر باشد بيشتر تسليم می شود ،با
توجه به سطح فرد ايمانش .هر چه قدر کمتر ايمان داشته باشد ،زودتر شروع به شکايت می کند .با کمتر
شروع می کند به گريه کردن .و با کمتر شروع می کند به شورش .نمی توانيد هيچ چيزی را با شورش به
دست بياوريد .اعمال خوب که انجام دادی پاک می شوند و دور می شويد از که اين گناه بخشش شود.
همانطور که گفتيم ،اين دنيا ،مکان امتحان است .افراد حاضر در زمان حضرت پيامبر (ص) ما،
مردم با باالترين سطح از ايمان است .حضرت پيامبر (ص) ما اصحاب را ستود و گفت" ،همه صحابه
مثل ستاره هستند :هنگامی که آنها را پيروی می کنيد ،به راهنمايی ميرسی".
البته ،شيطان ارام نمی شيند هنگامی که دنبال حضرت پيامبر (ص) ميوريد ،همينطور کرد که
صحابه امتحان بزرگ بدهند ،و در ميان آنها فتنه کرد .اما حتی اگر فتنه نه بود ،صحابه ،اصحاب حضرت
پيامبر (ص) هستند .هر چه قدر بيشتر فتنه بشود ،بيشتر آن افزايش می شود .هيچ کس نمی توانست يک
فتنه بزرگ در طول زمان حضرت پيامبر (ص) ما بکند .در طول زمان حضرت ابوبکر (رضي هللا عنه)
همانطور بود .هيچ کس هم نمی توانست سر خود را در طول زمان حضرت عمر (رضي هللا عنه) ما باال
ببرد .گاهی اوقات محکم ماندن مورد نياز است.
دولت اسالمی تاسيس شد .دولت اسالمی مثل کشورهايی امروز نيست .يک دولت بود که راه
راست را نشان داد و يک دشمن شيطان بود .تمام دنيا دولت از شيطان بود ،حضرت پيامبر (ص) آمد و
سلطنت شيطان را نابود کرد .ولی حتما ً شيطان بی حرکت نمی ماند ،و او جنگ را با تمام قدرتش فراهم
کرد .اين از آن روز تا به امروز همچنان ادامه دارد.
شیطان به طور مداوم در مورد فتنه هم در کشورهای غیر مسلمان هم در داخل اسالم به ارمغان
می آورد .او به ارمغان می آورد فتنه در میان مسلمانان با فکر که او اسالم را به پایان میرساند .هللا یک
قول داده :تمام دنیا خواهد مسلمان شود .حضرت پیامبر (ص) ما همینطور در این حدیث شریف می
گوید" :از فرزندان من یک فرد مقدس میاید ".این مهدی علیه السالم است.

هنگامی که مهدی علیه سالم به ظاهر برسد ،تمام دنیا از کفر تمیز خواهد شد ،و همه رویاهای
شیطان خواهد مرد ،چونکه هیچ مکان در دنیا نمی ماند که اسالم نه باشد.
همه نوع دولت بود در زمانی که حضرت پیامبر (ص) ما ظاهر شد .آنها را از طریق صلح
متوقف می کرد و به شرط این که مبارزه نه کنند .اما زمان در حال حاضر متفاوت است :آنها از ۱۴۰۰
سال پیش تا همین حاال در حال حمله به اسالم هستند .در حال حاضر آن به باالترین شدت رسیده است.
هیچ بهانه ای بیشتری ندارند .هنگامی که مهدی علیه سالم ظاهر بشود ،او همه را مسلمانان خواهد کرد.
با کرامت در طول زمان مهدی علیه سالم ،هنگامی که هللا بخواهد موشک های آنها به کار نخواهد کرد،
بمب های آنها نمی خواهد منفجر شود ،و سالح های آنها کار نخواهد کرد .هنگامی که هللا بخواهد آن
اتفاق می افتد .آنچه که هللا بخواهد اتفاق می افتد .هیچ چیز دیگری اتفاق نمی افتد .بنابراین هللا (جل جالله)
ا ست با مسلمانان که در راه راست هستند.
برای اطمینان ،وعده او برآورده خواهد شد و این روزها به خواست هللا خواهد شد .این مردم
مظلوم حق خودشان را به دست میاورند .ظالم نمی تواند نه در این دنیا نه در آخرت هیچ سود به دست
بیاورد ،آنها نمی توانند هیچ چیزی به دست بیاورند .آنها نگران و مردم مضطرب در این دنیا هستند ،و
آنها در آخرت بسیار رنج می برند.
با مردم حق باشید .ملیگرایی یک گناه است ،ملیگرایی نفرین شده است .شما یک مسلمان هستید،
بنابراین مسلمان که شما را حاکم می کند پیروی می کنید .آنها مردم را در راه راست هستند .با شیطان
نه باشید به جای به هللا شکر کردن .دور از شیطان به مانید و برنده خواهید شد .کسانی که با شیطان
هستند همیشه بازنده هستند ،در آسیب هستند.
حرف هللا برای هیچ کس کنار نه گذار ،اجازه ندهید هیچ کس فریب تان بدهد ،و اجازه ندهید
شیاطین فریب تان بدهند .شیاطین می دانند خیلی خوب شیاطین فریب تان بدهند ،و میتوانند از هر نوع
دری وارد شوند .آنها سفید را سیاه می کنند ،و سیاه را سفید می کنند .افرادی که قرار فریب بخورند،
فریب می خورند ،اما این یک موضوع مهم است :شورش خوب نیست .شیطان در برابر هللا شورش کرد
او اخراج شد .و شما :با او نه باشید ،تا اخراج نه شوید .زیرا این دنیا را از دست دادن هیچ چیزی نیست،
اما واقعا سوال در آخرت خواهد شد.
ایمان مهم است .اجازه دهید ایمان خود را قوی باشد .مقاالت ایمان را هم می دانید .به عنوان
مثال ،اعتقاد به آخرت وجود دارد .در آخرت سواالت پرسیده می شود .هر چیز که در دنیا می خواهید
انجام ندهید .آنچه هللا (جل جالله) منع می گوید ،انجام ندهید .اگر انجام بدهید ،برای آن باید پاسخ بدهید.
حتّی اگر انجام نمی دهید آنچه او گفت انجام بدهید ،انجام ندهید آنچه که گفت که انجام ندهید .آن گاه می
تواند اتفاق بی افتد ،یک فرد نمی تواند انجام بدهد آنچه به ما گفت که می تواند انجام بدهد ،اما هرگز
چیزهایی که گفتی که انجام نمی دهید انجام ندهید .مردم را نه کشید ،زنا نکنید ،دزدی نکنید ،و شورشی
نکنید!

شاید قدر به نماز خوندن نه باشید ،ممکن است قدر به روزه گرفتند نباشید و چه بیشتر نه .یک
چیز است قدر به آنچه می گوید انجام بدهید نباشید .آن بین هللا و شما است ،هنگامی که به هللا ایمان به
دست بیاورید ،هللا می بخشد .با این حال ،اگر انجام بدهید آنچه که هللا گفت که انجام ندهید ،در شورش
وارد شدید .در آن زمان وضعیت تان وحشتناک تر است.
همانطور که در ّاول صحبت گفتیم ،که هللا به ما فکر بدهد .حضرت پیامبر (ص) ما می گوید،
"یک ساعت تفکر بهتر از  ۷۰سال عبادت است ".آن را بهتر از  ۷۰سال عبادت است اگر یک ساعت
برای فکر کردن بگذارید" ،چه کار دارم می کنم؟ کی دارم می شوم؟ چه کار بیاد انجام بدهم؟" با این
حال ،بیهوده می شود  ۷۰سال عبادت ،اگر در پایان فریب بخورم.
که هللا به ما عقل و علم واقعی انشاءهللا بدهد .که هللا به ما علم بدهد که راه راست را ببینیم و راه
رست را ،انشاءهللا ،ترک نکنیم .همچنین او به کشور مان هدایت بدهد و به امت مان ،به طوری که آنها
در راه راست انشاءهللا بیایند.
و من هللا التوفيق.
الفاتحه

حضرت شيخ محمد محمت عادل
 ۶ربيع اآلخر  ،۱۴۳۷درگاه ايوب سلطان

