این دین یک صاحب دارد

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.
بگذاريد امر طريقت مان را اعمال کنيم و يک صحبت بدهيم .اينجا يک صحبت می دهيم و،
ماشاهلل ،اينجا يک جمع بندی خوب وجود دارد .چند وقتی است که به اين جای مبارک نه آمديم .سال گذشته
نه آمديم ،چونکه در حال سفر بوديم و اينجا و آنجا رفتيم .فرصتی برای آمدن نداشتيم .شکر به هللا امسال
آمديم .اخوان مان (برادران و خواهران) به هر حال نزديک هستند و همه آنها را می بينيم .اما ،زيارت به
اين مکان های مبارک هنوز برای آنها و برای ما فايده دارد ،انشاءهللا برای هر کسی برکت دارد.
بسياری چيزها در اين دنيا ،در اين منطقه ،و در اين کشور از دو سال پيش تا کنون رخ داده است.
حضرت پيامبر (ﷺ) مان از آغاز زمان تا آخر زمان به مؤمنان اطالع داده است که فتنه ها اتفاق می افتند.
به هر حال ،دنيا هرگز تخت گل رز نبود .انسان ها نبايد فکر کنند که در جنت هستند هنگامی که در دنيا
هستند .دنيا جايگاه سختی و جايگاه امتحان است .انسان ها فکر می کنند که اين دنيا برای هميشه باقی
خواهد ماند ،يعنی که پايان ندارد .هللا او را محافظت کند ،وقتی که حسين شيکاک خواجه ما دعا می کند،
او می گويد" ،ايال نيهيا"" .ايال نيهيا" عينی چيزی که به پايان نمی رسد .نيهيا به معنای پايان است .اگر
می گوييد "ايال ماال نيهيا" ،يعنی برای ابديت است.
نه ،اين دنيا برای هميشه نخواهد ماند .اين يک وقت دارد ،يک زمان دارد ،و هنگامی که آن
زمانی برسد ،اين دنيا به پايان خواهد رسيد .اين عالئم (اشاره) دارد .آنچه حضرت پيامبر (ﷺ) مان فرمود،
حق است ،درست است ،و هر چيز که او گفته ،اتفاق افتاد .نبی به معنی کسی است که خبر از آينده می
دهد .حضرت پيامبر (ﷺ) مان در مورد چيزهايی که از زمان خود تا روز قيامت رخ می دهد ،سخن داد.
اين زمان که ما زندگی می کنيم ،آخر زمان است .حضرت پيامبر (ﷺ) مان هرج ومرج می گفت.
معنی هرج ومرج چيست؟ اين به معنای بهم ريخته است .زمانی که کشتار نمی داند چرا آنها را می کشد
و کشته نمی داند ،چرا آنها کشته شدند .آنچه حضرت پيامبر (ﷺ) مان فرمود ،حقيقت است .ما می بينيم که
هر روز يک دعوای جديد و حوادث جديد رخ می دهد .البته انسان ها در مورد آن غمگين هستند .آنها
نميتوانند بدون غمگين بودند باشند .اما ،انسان ها نبايد نااميدی شوند و در نااميدی بيافتد ،و روحيه آنها
نبايد پايين باشد .چونکه اين ها بايد اتفاق بيفتد ،چيزهايی که حضرت پيامبر (ﷺ) مان گفت ،می توانند رخ
دهند.

حضرت پيامبر (ﷺ) مان فرمود" :دنيا به تاريکی و استبداد می افتد .بی عدالتی و بدی وجود
خواهد داشت .هر نوع کثافت و هر انواع وحشی کری وجود خواهد داشت .فقط يک فرد از نسل من قادر
جلوگيری خواهد کرد .وقتی ظاهر شود ،تمام ظلم و ستم ،شر و بی عدالتی به پايان خواهد رسيد .تنها او
قادر خواهد بود همه را ممنوع کند ،او بر همه پيروز خواهد شد و اسالم ظاهر خواهد شد ،عدالت وجود
خواهد داشت ،مرحمت وجود خواهد داشت و نيکويی وجود خواهد داشت ".اکنون ما می بينيم که در هر
جا ظلم وجود دارد ،اکثر عليه اسالم است .اين بيشتر در برابر انسان های است که در راه حضرت پيامبر
(ﷺ) مان هستند ،مسلمانان واقعی.
تمام دنيا ناراحت است .آنها فکر می کنند که در نهايت مسلمان خواهند شد و راحت خواهند شد.
اين دروغ شيطانی است .شيطان آنها را فريب داده است .او به آنها اين راه ها نشان می دهد" :شما در
راحتی و در جنت خواهيد بود ،اگر مسلمانان از بين ببريد ،اسالم را بکشيد و از بين ببريد!" اين يک دروغ
و فريب کامل است .اما ،انسان ها که به هللا جل جالله (ﷻ) و به حضرت پيامبر (ﷺ) مان اعتقاد ندارند،
اين را به عنوان حقيقت قبول کرده اند .به همين دليل است که همه آنها به اسالم حمله می کنند .آنها به
اسالم حمله می کنند و سعی می کنند اسالم را از بين ببرند.
اينجا يک نقطه زيبا نيز وجود دارد .تمام دنيا ،همه ايده های منحرف ،اديان منحرف ،انسان های
منحرف شده و انسان های بی رحمانه به اسالم دارند حمله می کنند .در واقع ،الزم بود آنرا به پايان رسانده
بودند .چونکه آنها با تمام سالح های دنيا دارند حمله می کنند ،سربازان پنهان و آشکار و با هر چيز که
آنها دارند .اگر انسان ها اين نقطه را می دانستند ،به ايمان و به حقيقت می رسيدند.
خوب ،پس چرا اين اسالم به پايان نرسيده است؟ چونکه يک صاحب دارد .اگر صاحب نداشت،
اگر دين باطل بود ،اگر اعتقاد باطل بود ،آن را مدت ها قبل به پايان رسانده بودند .اگر انسان ها که در
مسير درست نيستند ،کسانی که به اسالم حمله می کنند ،عقل داشته بودند ،می دانستند که اين دين هللا است.
هللا به ما کمک می کند .هللا صاحب اسالم است .هللا به مسلمان کمک می کند .اگر هيچ يک چيز اصلی
(حقيقی) نبود ،اگر چيزی ديگری بود ،خيلی وقت پيش آن را به پاين رسيده بودند .آنها آن را از ابتدا به
پايان رسيده بودند ،قبل از اينکه به اين جا برسيم .اما اين دين يک صاحب دارد و آنها نميتوانند او را
شکست دهند .چيزی است که قابل شکست نيست .کسانی که به هللا عز و جل اعتراض می کنند ،دائما ً
بازنده هستند ،دائما ً شکست خورده اند و باخته اند.
انسان ها فکر می کنند" :اين ها سه تا پنج درويش ،بهلول و انسان های ناتوان هستند .ما می توانيم
آنها را خاتمه دهيم!" آنها نمی دانند که کسانی که به نظر می رسد بهلول و درويش هستند ،انسان های
هستند که حقيقت را پيدا کرده اند و در راه هللا هستند .آنها در اين دنيا تحت حفاظت هستند و به خوست هللا
در آخرت برنده خواهند شد .صلح حضور دارد در قلب کسانی که ايمان حقيقی دارند .همانطور که قبالً
گفتيم ،دنيا جنت نيست ،اما انسان های که با هللا هستند ،قلب شان پر از ايمان است ،هر طرف برای شان
جنت است .مثل حضرت ابراهيم (ع) ،او حتی در آتش نيز جنت را ميبيند .آنها او را در آتش انداختند و
هللا عز و جل آتش را به باغ جنت برای او تبديل کرد.

اين به هر کس مربوط است .هللا عز و جل اين کار را برای ابراهيم عليه سالم انجام داد ،و او را
برای هر مومن انجام خواهد داد .بنابرين ،به دليل اين وضعيت و اين فتنه ها ،نااميد نشويد .همانطور که
گفتيم ،شما ممکن است دلت بسوزد و ترحم احساس کنيد ،اما اين نمی خواهد بگويد که دنيا نابود است و
از بين رفته است .به همين دليل است که آينده مال ماست .آينده مال کسانی است که با هللا هستند .هرگز
هيچ ترس نداشته باشيد ،حتی اگر دنيا نابود شود .غمگين نباشيد و بی اميد نباشيد .هللا قادر و مقتدر است
که از همه ما محافظت کند.
موالنا شيخ نصيحت داشت و قبل از اين حوادث اتفاق بافتند به آنها می گفت .اگر شما کسب و کار
نداريد ،به مکان های شلوغ نرويد ،در خونه باقی بمانيد ،بيشتر ذکر از هللا انجام بدهيد و زکات را فراموش
نکنيد .قبل از اينکه هر روز خروج از خانه شويد ،قطا بايد صدقه بدهيد .و هفت ها آيتالکرسی را با توجه
به شيوه ای که حجه مادر و موالنا نشان دادند ،خواند .شما اول را در سمت راست و دوم در سمت چپ
فوت خواهيد کرد .به جلو ،پشت ،باال ،پايين ،و هفتم در سراسر فوت خواهيد کرد .اين مانند سپر برای
شما خواهد بود .به خوست هللا ،هيچ شيطان ،هيچ جين ،هيچ سحر و جادو ،و هيچ مشکلی خارجی به شما
در آن روز نمی رسد .آنها از شما دور می شوند.
اين روزها ،همانطور که گفتيم ،روزهای فتنه هستند .ما همچنين الزم است در مورد نصيحت
موالنا شيخ صحبت کنيم؛ چونکه او خيلی اسرار می کرد .نيازی نيست به جمعيت بپيونديد و بی حذف ول
راه برويد هنگام که خيلی مشغول نيستيد ،يعنی وقتی که ضرورت نيست .انشاءهللا خداوند به ما کمک کند.
انشاءهللا ما اين روزهای زيبا را می بينيم .انشاءهللا آنها نزديک هستند .وقتی مهدی عليه سالم
ظاهر شود ،شخص خوب و شخص بد روشن می شود .زيرا در زمان او هيچ بی عدالتی وجود ندارد ،حق
های هيچکس به عنوان يک ستمديدگان و به عنوان يک مظنون تجاوز نخواهد شد  .ما در اين روز ها می
بينيم که انسان هان به چنين شياطين تبديل شده اند که حتی اگر خودشان خائن باشند ،انسان های بيگناه را
به عنوان خائن نشان می دهند .با انسان های مظلوم همينطور است.
به هر حال ،هدف آنها شيطانی است ،انسان ها روش های کامالً شيطانی دارند .آنها هر دو خود
را پنهان می کنند باعث هستند که يک تعداد خيلی بزرگ را ،سرکوب کنند .آنها دارند باعث می شوند،
انسان ها ،هم مادی و هم معنوی ،دشمنان يکديگر باشند .چونکه آه مظلومان يک چيز بزرگ است ،اگر
انسانی تحت ستم قرار می گيرد و از هللا می خواهد بگويد" :من سرکوب شده ام .اين انسان ها من را
مقصر ميدانند ،گرچه من هيچ کاری انجام ندادم "،پس هللا ميتواند از لعن آن شخص محافظت کند.
اما ،غير ممکن است که چنين چيزهايی در طول زمان مهدی عليه سالم اتفاق بيفتد .چونکه اکنون
ما در يک دنيا عادی زندگی می کنيم ،هر انواع شرارت ها وجود دارند .هللا همه ما را از شرارت های
آنها محافظت کند .انشاءهللا هنگامی که اين روزها را رد کنيم ،نه تنها ترکيه بلکه تمام دنيا مسلمان خواهد
شد .اين وعده خداست .کلمه ای که هللا جل جالله (ﷻ) از طريق زبان حضرت پيامبر (ﷺ) مان به ما می
دهد ،وعده است .تمام دنيا مسلمان خواهد شد.

اين مثل اکنون نمی شود هنگامی که مهدی عليه سالم ظاهر شود ،.کرامت های مختلف در آن
زمان رخ می دهد .تمام دنيا ،از باال به پايين ،مسلمان می شود ،و کسانی که مسلمان نشوند ،به آن يکی
طرف می روند .هيچ راه ديگری وجود ندارد .آن وقت اين بمب ها و چنين چيزها وجود نخواهد داشت.
در آن وقت تکنولوژی متفاوت خواهد بود ۱۰۰۱ .نيست ،بلکه ميليون ها نوع کرامات و معجزات در کنار
هللا وجود دارد .شگفت انگيز (خوارق للعادات) ،چيزهای غير عادی (فوق العاده) اتفاق می افتد .آن زمان
ها ،به خوست هللا ،زمان های زيبا خواهد شد.

ُور قَ ْوم ُمؤْ منين
َويَ ْشف ُ
صد َ
او می گويد " :و سينه گروهی از مومنان را شفا می بخشد (و در قلب آنها مرهم می نهد) (سوره
التوبه .)۱۴:چه مفهومی دارد؟ او در قلب مومنان آب خواهد ريخت .در حال حاضر حقيقت می آيد ،ما می
بينيم و در داخل ما ميسوزد .درون ما از خشم ،غم و اندوه سوخته است .همه خيانت کران را می بينيد و
تمام دنيا به ما می آيند .ما فقط داريم سعی می کنيم خودمان را حفظ کنيم .هنگامی که تمام دنيا مسلمان می
شود ،آهی می کشی .قلب انسان ها با آب اسپری می شود .انشاءهللا خداوند آن زمانها را به زودی برساند.
انشاءهللا ،همچنين ما قسمت ديدن و زندگی کردند از طريق آن را داشته باشيم.
و من هللا التوفيق.
الفاتحه

حضرت شيخ محمد محمت عادل
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