روحانیون دجال

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.
انشاءهللا اين يک جمع آوری خوب باشد .اين مکان هايی نزديک (آنکارا) را خيلی زيارت نمی
کنيم .ظاهرا ً بيشتر بايد بيايم ،اما قسمت است .مسئوليت های ديگر ميايند و نمی توانيم بيايم .آخرين بار که
آمديم سه يا چهار سال پيش بود .زيارتی قبلی سه سال پيش بود ،قبل از اون حداقل يک سال پيش از اين
دار رشت می کنه .يک معنويت زيبا است" .ه ّمة"
بود .يک معنويت خيلی خوبی از هفت سال پيش ِ
(پشتيبانی معنوی) ،برکت (نعمت) و مقام (آرامگاه) موالنا شيخ اينجا است .انشاءهللا ،او هميشه با ما است.
کمی وقت پيش در راه به اينجا ،شخصی صدا کرد زمانی که با حضرت سمرقندی بوديم .او يک
سوال پرسيد ، ،اما چون او انگليسی صحبت می کرد ،فقد نيمی از صحبت را فهميديم .آيا که سوال را او
پرسيد يا حضرت کرد که اين را بپرسد ،به طور کامل نه توانستيم آن را درک کنيم .بعدا ً فهميديم که احتماالً
سوال را سيد پرسي ِد بود" .من عاشق حضرت پيامبر (ص) مان هستم چونکه من از فاميلش هستم" ،او
گفت" ،چگونه فرض کنيم که عاشق مرشد بشم؟ او فاميلی نيست ".او اين سوال عجيب و غريب پرسيد.
جواب داديم" :مرشد را دوست داشته باش چرا که او باعث شد عاشق هللا (جل جالله) بشويد.
دوسش داريد به دليل آن عشق" .اما هيچ فايده نه داد .شايد اين فرد پاکستانی يا هندی است .مردم آنجا ،اين
موضوع را جوری ديگری ميفهمند و اين را استفاده می کنند با انتظار که نعمت های مختلف به دست
ق هللا (جل جالله) و حضرت پيامبر (ص) را نشان بدهد ،اگر او
بياورند .ادامه داديم" :اگر او به شما عش ِ
شما را با اين هدف تمرين می کند ،در جواب مرشد را دوست داريد .اگر مرشد تمرين تان می کند که او
را دوست داشته باشيد ،يک مرشد نيست.
مرشد کسی است که به مردم نشان می دهد سفت های خودخواهانه و شخصيت خود را از بين
ببرند ،با به جاش عشق به هللا (جل جالله) و حضرت پيامبر (ص) به دست آوردند .نه برای اين دنيا ،اين
را انجام نمی ده برای اينکه مردم عشق اين دنيا بشود ،با نه برای اينکه او را دوست داشته باشند .مرشد
اينطوری است .مرشد هم بياد در طريقت باشد .در غير اين صورت ،نمی تواند مرشد ناميده بشود .بهش
می گويند خواجه.

چند نوا خواجه وجود دارند .خواجه های صادق وجود دارند :آنها سعی می کنند مردم به مسجد
بروند ،به جماعت ،به راه رست ،و شاد می شوند هنگامی که تعداد جماعت افزايش می شود .برای بعضی
از آن مهم نيست اگر تعداد افزايش می شود ،آنها می خواند تعداد ثروتمندان افزايش بشود .بعضی ديگر
نفس شان را جلو می گذارند و دنبال رضايت نفس خود شان می روند.
همانطور که گفتيم ،مرشد يک چيز است و خواجه چيزی ديگر است .اما ،هنگامی که از مرشد
صحبت می کنيم ،آنها بايد به يک طريقت متعلق داشته باشند ،آنها بايد روشن فکری را (فيوضات) از
طرف حضرت پيامبر (ص) مان به دست آور ِد باشند .مردم که نفس خودشان پيروی می کنند ،حتی آدم
های عادی ،در اشتباه هستند .چونکه نفس نمی خواهد جای خوبی برويد .هنوز سختتر است برا خواجه.
او مردم را گمراه می کند اگر نفس خودش را پيروی کند .به خصوص اگر او کمی معروف تر می شود
و فردی است که می داند چگونه از مردم استفاده کند ،چيز ها به خيلی بد تبديل می شوند.
اين نوع مردم هميشه وجود داشته بودن .اين عادت شان است .اينطوری خلق شدند و آنها تغيير
نمی کنند .آنها تغيير نمی کنند ،اما مردم بياد اشتباهات آنها را ببينند .آنها می گويند" ،شما داريد چيز ها را
فرض می کنيد .اين آدم ها کار های بد انجام نمی دهند ".هنوز آدم های هستند که اين را می گويند .چه
کاری بيشتر ميشه انجام داند؟ در طول همه زمان می گويم" .اين آخرين است .اين موضوع را بزودی،
در حال حاضر ،ببنديم ".هنوز مردم ميبينيم در آن راه ،در راه اشتباه ،و دنبال آن می روند.
مهدی عليه سالم در آخر زمان ظهور می شود .دجال هم ظهور می شود .دجال واقعی مسيح دجال
(ضد مسيح) است .يهوديان در انتظارش هستند .آنها او را به عنوان نجات دهنده شان ميبينند .همانطور که
ما مهدی عليه سالم را به عنوان نجات دهنده ميبينيم ،آنها در انتظار اون يکی هستند .چنين شخصی است.
ظاهرش سخن گفته بود.
حضرت پيامبر (ص) مان ،در مورد
ِ
او از زمان حضرت پيامبر (ص) مان وجود داشت بود .حضرت پيامبر (ص) مان ،گفت به
صحابه" ،يک جزيره در اقيانوس هند وجود دارد .يک شخصی پيدا می کنيد با دست و پاهای گره خورده.
به او بگويند که پيامبر ظاهر شد و او غمگين می شود .هيچ کاری نه کنين (دخالت نه کنين) .هنگامی که
زمانش برسد ،او فرار می کند و در می رود" .آنها در حال انتظار او هستند ،اما قبل از ظهور دجال
واقعی ،چهل دجال های کوچک ظهور می شوند .منظور مان چيست با دجال های کوچک؟ فردی که به
اسالم و مسلمانان آسيب می رساند.
خيلی ها تا کنون ظاهر شدند .بنابرين اگر اين ها را حساب کنيم ،حداقل  ۳۰تا  ۳۵ظهور کرده
اند .کسی که عليه مسلمانان و اسالم است ،دشمنی به اسالم به غير مسلمانان نشان می دهد ،و به مسلمانان
آسيب می رساند ،از نوا دجال است .کسانی که دجال را پيروی کنند به جهنم ميروند .بنابرين ،می گويم که
اگر هنوز افراد با عذاب وجدان درونی وجود دارد ،توبه کنند و بخشش از هللا بخواند .چونکه سفارش هللا
عز و جل است:

َصي ًما
َوالَ ت َ ُكن ِلّ ْلخَآئِنِينَ خ ِ
(سوره النساء " )۱۰۵:و نباش به نفع خيانتکاران ستيزه گر" .دوستی و مهربانی با خيانتکاران
نشان ندهيد .با آنها باقی نمانيد ،هللا عز و جل می گويد.
اين افراد به طور مستقيم خيانتکار هستند ،اما همينطور که گفتيم ،درب توبه بسته نيست .کسانی
که اعتقاد دارند بايد صرفنظر و توبه کنند .اين موضو مهم است .اين نصيحتی است .آنها راه پيامبر (ص)
را ول کردند ،هيچ کدام از دستور هايش را پيروی نمی کنند ،سنت او را نشناختند ،با کافران دوستی می
کنند ،و دين شان را قبول می کنند .هنگامی که آخرين دين ،اسالم است .کسی که خواجه است ،بايد اين را
بهتر از ما بداند.

اإل ْسالَ ِم دِينًا فَلَن يُ ْقبَ َل ِم ْنهُ
َو َمن يَ ْبتَغِ َغي َْر ِ
(سوره آل عمران " )۸۵:و هر کس طلب کند جز اسالم دينی را هرگز پذيرفته نشود از او ".اين
يکی آيه است" .هر کس دنبال يک دين غير از اسالم برود ،دينش پذيرفته نمی شود" .دين اسالم است.
می خواهيم اين فتنه را از بين ببريم در حالی که اين هنوز کوچک است ،اينطوری اين افراد گمراه
نمی شوند و نجات می شوند قبل از اين که خودشان را ،خانواده شان و کسانی که در اطراف شان هستند
خراب کنند .فته وهابيت در زمان خالد البغدادی ظهور شد .حضرت خالد البغدادی نامه های دارد ،مکتوبات.
خالد البغدادی ،همچنين دوستی خوب با پاشا (فرماندار) آنجا داشت.
او همچنين در تمام نامه های خودش در مورد اين فتنه نوشت بود برای اين که از بين برود و هيچ
اثر باقی نماند .البته ،او می توانست از کرامت استفاده کند برای ديدن چه ميآيد ،اما هنوز همينطوری سعی
می کرد پاشا را قوتقلب دادن به طوری که آن بيرون شان کند و دعا می کرد .هنگامی که آنها را از ريشه
بيرون نه کشيدن ،کال دنيا به دليل اين گروهای سلفی و وهابی رنج بارد .هر چه فتنه بيرون است ،از آنها
آمد.
بنابراين ،می گويم که اين فتنه که در اينجا ظهور شد ،بسيار روشن است و توانستيم ببينيم بدی که
کردن .مردم بايد عقل خود را استفاده کند .هيچ دليل وجود ندارد که افرادی که شما را هدايت کرد ،به درب
جهنّم شما را ببرد .آنها نا بايد هيچ حساس بدهی داشته باشند .آنها بايد حساس بدهی با هللا داشته باشند" .من
را کمک کردی ،خوب ،کافی است .اما من را به درب جه ّنم نه بر.
مردم مجبور نيستند" .ال طاعة لمخلوق في معصية الخالق" (حديث شريف) هيچ بنده مجبور نيست
گوش کند دستور های بندهی ديگری هنگامی که دستور می دهد هللا عز و جل را گوش نکند .دستور هللا

را گوش نکردن برای دستور يک بنده را گوش کردند ،نه بايد حتی موضوع بحث باشد .آنچه در حال
حاضر ميبينيم ،است که مردمی که آن شخص را يک جور پيری می کنند ،مردم را گمراه می کنند از
طريق خجالت  ،تحت فشار ،و با استفاده همه نوا وسيله (باج).

می گويم که مردمی که در اين موضوع قرار نيستند نه بايد به دليل آن فريب خورده بشوند ،برای
آنها يک بار ("عوا ألن") است .اگر اين را نه گويم ،اين بار را ميبرديم چونکه اين را نه گفتيم و به دليل
اين زيره مورد سوال می شويم" .به خاطر چی اين را نه گفتيد؟ اين را نه گفتيد چونکه ترس داشتی؟ چرا
اين را به مردم تحريف نه کردی؟ چونکه آن يکی طرف ،روز و شب ،همه جور وسيله استفاده می کند.
آنها خجالت نمی کشند ،نه حوصله شان سر ميرود ،نه خسته می شوند.
نياز داريم نصيحت بدهيم با نياز داريم اين را بگويم .کسانی که اين را قبول می کنند ،در آينده
قبولش می کنند و برای کسانی که قبولش نکنند ،بار از ما ها ميرود .همانطور که گفتيم ،نياز نيست از
راهی که هللا نشان داده گمراه بشويم .الکل نه نوشين ،سر خود را بپوشيد (زنان) ،قمار نه کنيد حتی اگر
فقد برای دو سکه از حقوق تان باشد .هيچ چيزی خوب نمی رسد از تعرفه گناه ،از تعرفه شر .اگر بگويد
که اين را برای هللا انجام می دهيد ،در پاين تبديل می شويد به يک مشروبخوار ،يک قمار باز ،و به چه
چيزی نه .اينطوری است .هيچ چيزی بيشتر نيست.
هيچ منطقی ندارد بگويد" ،اين گناهان را به خاطر هللا انجام می دهم" .به عبارت ديگر ،اين کار
ها را برای هللا انجام نداديد .اگر (در حقيقت) به خاطر هللا انجام شد ،مردم در پايان ،به اين وضعيت نرسيده
بود .اين مستقيم از تقلب ،خيانت ،و آنچه مهمتر است ،از دجاليسم بيرون آمد.
وقتی دجال واقعی به ظهور برسد ،او کال دنيا را عبور می کند .مهدی عليه سالم هم ظهور شده.
در اون زمان ،قادر نيست که در چهار شهر داخل بشود :مکه ،مدينه ،قدس – البته قسمت های اورشليم -
و شام شريف (دمشق) .وقتی که دجال به ظهور برسد ،تمام اين زنان بد ،آن مرد ها که مرد نيستند،
حرامزاده هستند ،و تمام مردم بد جنس ،با او ميروند به عنوان سربازان او .در کنار او بهشت به عنوان
جهنّم نشان داده شده می شود .جهنّم در واقع بهشت است و بهشت جه ّنم است .کسانی که بخواهند با او باشد
و وارد بهشت بشوند ،وارد به جهنّم ميشوند.
اين همان اون است .افرادی که در راه رست نيستند و با او هستند ،الکل مينوشتند ،تمام نوا شر
انجام می دهند ،و می گويند که انتظار به رضايت هللا دارند ،دقيقا ً آن چه دجال می گويد ،انجام می دهند.
سپس مراقب باشيد .کسی که چنين چيز های می گويد و گناه دستور می دهد ،او را اطاعت نکنيد .اجازهی
نيست او را اطاعت کنيد ،حتی اگر بگويد" ،اين را به عنوان يک امتحان انجام می دهم ."،چونکه اين
زمان ها ،زمان های هستند که مردم ديگر به شر عادت کردند ،و ديگر نياز نيست به عنوان يک امتحان
اين را انجام بدهيم.
خداوند ما را از اين نوع مردم امن نگاه دارد .انشاءهللا با دعای آن حضرت ها ،آن دراويش ها و
مردم اينجا که هللا می گويند ،اين فتنه برگشت به همان آنهای که اين را درست کردن ،چونکه آنها نماينده

تمام دنيا کافر هستند .آنها جنگ را بر ما اعالم کرده اند .آنها جنگ با تمام قدرت خود را اعالم کرده اند.
"اين را به پايان برسانيم" ،آنها می گويند .اجازه دهيد اين را امتحان کنند .اجازه دهيد اين را تمام دنيا
امتحان کند .اين هيچ معنی ندارد هنگامی که با هللا هستيد .اجازه دهيد هللا با ما باشد .او کافی است.

که هللا ياور ما باشد .تا اون زمان ،حق هيچ کسی نه بايد به زور گرفت بشود انشاءهللا .اين هم
خيلی مهم است ،زيرا اين چيزها اتفاق می افتند .البته ،نمی توانيد تقصير ها هم در آنها پيدا کنيد .آنها در
مقابل اولی االمر رفتند و خيانت کران از همه جا ظهور شدند .اگر اولی االمر ها لعنت کنيد ،خود را لعنت
کرديد .چونکه در حال حاضر آنها اسالم را و آن مردم ستمديده حفاظت می کنند .دعای ما است :هللا چشم
ها را بيشتر باز کند به طوری که ديگر حق کسی را تجاوز نکنند.
همانطور که گفتيم ،نمی توانيم آنها رم لعنت کنيم .آنها سعی می کنند کار خودشان را انجام بدهند،
اما آنها بايد کمی بيشتر مراقب باشند .با اين حال ،زمانی که فردی که هيچ موقع فکر نمی کرديد ،معلوم
می شود که يک خيانتکار است ،اين را نگاه داری کردن يک مبارزه خيلی بزرگ است .آنها از همه طرف
ها ضرب خوردند ،و سرويس مخفی در دست کفران تحويل داده شده است ،در دست کسانی که اعتقاد
ندارند .مرد (اردوغان) چه می تواند انجام بدهد؟ هنوز به هللا شکر می گويم که او اين را بطور کافی
مديريت کرد .با دعای فقيران تحت ستم و کمک هللا است.
همانطور که گفتيم ،تا زمانی که هللا کمک کند ،هيچ چيزی اتفاق نمی افتد .هيچ اتفاقی نمی افتد
حتی اگر همه دنيا عليه ما بيآيد .دعای ما ها است برای اينکه به مردم رفتار ناعادالنه نرسد و هيچ کس
ستم نشود .که اين مجمع های مان ادامه بدهند انشاءهللا و بزرگتر بشوند .انشاءهللا ،خداوند اجازه ندهد اين
مکان ها را ببندند .چونکه شيطان اين جلسه ها را دوست ندارد ،و همينطور پيروان را دوست ندارد.
و من هللا التوفيق.
الفاتحه

حضرت شيخ محمد محمت عادل
شوال  ،۱۴۳۷آنکارا درگاه
ّ ۲۷

