از فتنه دور بمانید

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.
اين روزها که (ما) در آن زندگی می کنيم ،آخر زمان هستند ،زمان فتنه ها هستند .می گويند که
از فتنه دور باقی بمانيد .فتنه لعنت شده است .هللا عز و جل می گويد" ،فتنه خوابی ده است .لعنت شود
کسی که اين را بيدار کند ".از چند وقت پيشه فتنه وجود دارد ،زيرا آخر زمان است ،اما مجبور نيستيد در
اين فتنه دخالت کنيد و بيشتر کمک کنيد که بيرون بيايد .می گويد" :به کسی آسيب نرسانی ،پس هيچ کس
به تو آسيب نمی رساند".
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قانونی اصلی مسلمان است .اين همان پيامی است که حضرت پيامبر مان (ﷺ) می فرمايد .علت
فتنه چه کسی است؟ شيطان است .شيطان می خواهد فتنه را بسازد ،همه جا خراب شود و کارهای خوب
به انواع بد نشان بدهد .بنابراين ،حضرت پيامبر مان (ﷺ) می فرمايد :هرگز به هيچ وجه به طور آگاهانه
يا نا آگاهانه درگير هيچ فتنه نشويد! مراقب باشيد که آنها از شما استفاده (سوء استفاده) نکنند و فتنه بسازند.
(شما) بايد از اين مراقبت کنيد .خودت را بخاطر حرف های هيچ کس نشانه لعنت نکن.
می گويد مسلمان کسی است که به مسلمان آسيب نمی رساند .اين همين کسی است که با صلح می
رود و با صلح می آيد ،و محيط اطرافش خوبی (خير) را فراهم می کند .منافق يا شخص احمق بالفاصله
در فتنه ميپرند .ظاهرا برای او مفيد خواهد بود .اين طوری نيست .هيچ چيز جز آسيب از فتنه بيرون نمی
آيد .بنابراين ،هللا اين را از همه ما دور نگه دارد .اگر مردم بيدار بودند ،به هر حال فتنه ای وجود نخواهد
داشت ،اما ايمان آنها ضعيف است ،آنها همه چيز را از طرف ديگر انتظار دارند ،و آنها هللا را فراموش
کرده اند .هم خوب و هم بدی از خداست .اگر شما فقير هستيد ،از هللا می پرسيد که رزق و روزی تا
برساند( .شما) نمی توانيد با آسيب رساندن به ديگران و با فتنه ايجاد کردن هيچ سودی به دست بياوريد.
اين شخص هيچ وقت برنده نمی شود و هيچ چيزی جز آسيب به دست نمی آورد.
همانطور که گفتيم ،اين آخر زمان است ،زمان فتنه است .مراقب باش! از فتنه دور بمان .از فتنه
فرار کن! خجالت نکشيد با فکر کردن" ،من هيچ دخالت نکردم و هيچ کاری انجام ندادم" .هيچ چيز مورد
خجالت ندارد ،زيرا (شما) از فرمان هللا داريد اطاعت می کنيد و به هيچ کس آسيب نمی رسانيد .فتنه برای

آسيب رساندن به مسلمانان و آسيب رساندن به مردم است و لعنت شده است .هللا ما را از اين فتنه های
آخر زمان محافظت کند .به هر حال ،هللا از کسانی که در فتنه دخالت نمی کنند محافظت می کند.
و من هللا التوفيق.
الفاتحه

حضرت شيخ محمد محمت ربّانی
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