جای برای فرار وجود ندارد

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.
کسانی که مسلمان نيستند ،چيزهايی را که پيدا می کنند پرستش می کنند .آنچه انجام می دهند
بيهوده است .آنچه آنها انجام می دهند ،در برابر هللا است .هللا عز و جل همه چيز را خلق کرده است ،هيچ
خالق ديگر وجود ندارد .عبادت تنها برای اوست .حاال انسان ها او را قبول نمی کنند .در حال حاضر
کسانی که او را رد می کنند کافران هستند (کسانی که حقيقت را پوشش می دهند) .آنها عليه او هستند.
رفتن در برابر او شيطانی (بی ادبی) است ،چونکه هيچ جايی برای فرار به غير از او وجود ندارد .آنها
فکر می کنند خودشان باهوش هستند ،و در تمام طول عمر شان آنها ادعا می کنند که تحقيق می کنند.
تحقيق ضروری نيست -هللا نشانه هايش را به وضوح نشان می دهد ،هر عالمت به او نشان می دهد و
هيچ چيز ديگری!
تنها يک خدا وجود دارد .همه چيز در اين دنيا ،در جهان ،به سوی هللا اشاره می کند ،همه چيز
واقعيت هللا را نشان می دهد؛ هر چيز او را عبادت می کند و هللا به جز انسان های فاسق ،هر چيز ديگری
مثل سنگ ،زمين ،درختان ،حشرات ،حيوانات ،هر چيز ديگری ،با اينکه هيچ عقلی ندارند ،اين زيبايی را
گرفته اند ،اما انسان های که ادعا می کنند عاقل هستند ،شورش عليه هللا می کنند .با اين حال ،آنها رنج
می برند .کسانی که فکر می کنند باال هستند و می گويند من اين هستم ،کسانی که هللا را قبول ندارند،
مجازات خواهند شد.
کسی که عقل داشته باشد ،کسی که از عقل خود استفاده می کند ،کسی که وجود هللا را می پذيرد،
می داند که چگونه به هللا تسليم شود ،نجات پيدا می کند .پايان ديگران بدبخت است؛ پايان آنها جهنم است.
هيچ چيز ديگری وجود ندارد ،جايی ديگر برای فرار کردن وجود ندارد .کسی که همه را خلق کرده است،
هللا است .انسان هيچ خانه ای ندارد و حتی يک سوراخ برای فرار کردن ،ندارد .تنها بازگشت به هللا است.
او می گويد :به هللا بدويد ،به سوى او برويد .انشاءهللا خداوند برای هر کس هدايت را نصيب کند .در غير
اين صورت بقيه بيهوده است .کور قادر به ديدن شد؛ آنها الزم است [در حال حاضر] چشمان خود را باز
نگه دارند تا هر زمان (دائم) او را عبادت کنند و انشاءهللا امر او را حفظ کنند.
و من هللا التوفيق.

الفاتحه

حضرت شيخ محمد محمت ربّانی
 ۹ذيقعده  ،۱۴۳۹درگاه أكبابا ،فجر

