اینترنت و ارتباطات مرد و زن

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.

اسمعوا وعوا وإذا وعيتم فانتفعوا
"گوش کنيد ،درک کنيد و از هنگام فهميدن استفاده کنيد( ".قُس بن ساعده) (ما) در مورد اين
موضوع چندين بار صحبت کرده ايم( .ما) دوباره به آن آمده ايم .مردم ما گوش می دهند ،اما به نظر می
رسد که شما داريد به آنها يک داستان تعريف می کنيد .مثل اينکه آنها صحبت می کنند و ما ها گوش می
دهيم .پس از گوش دادن ،اگر چيزهای خاصی انجام دهيد و ديگران را انجام ندهيد ،درست است .شما می
توانيد انتخاب کنيد که آيا نماز نفل را انجام دهيد يا آيا انجام ندهيد .ميتوانيد يا نميتوانيد تسبيحات (وظيفه
های ذکر) خودت را انجام دهيد و نيز اين مهم نيست .اما هرگز چيزهايی را که ما ممنوع کرديم انجام نده!
در باالی اين ليست ،موضوع اينترنت است .ما اکنون می گوييم و قبال گفته ايم .موالنا شيخ (ق)
عادت داشت به تلويزيون "جعبه شيطان" بگويد .اين همه شرارت را می آموزد .او گفت" :اکنون ۱۰۰۰
بار بدتر است ":مشکل اينترنت .اين کامال ديگ شيطان است .همه انواع کثافت ،همه انواع چيزهای چندش
آور و همه انواع بدی وجود دارد.
در اينجا انسان ها به دو کلمه ای که در گوشه و کنار گوش می گويند ،گوش می دهند و از گوش
ديگر در ميرود .بنابراين بهتر بود اگر اين صحبت را نداشتيم .اين انقدر شر را می آموزد که چيزهای ما
در کنار آن هيچی نيستند .اما اکنون وجود دارد .آنجاست .ما گفته ايم  ۱۰۰بار که مراقب باشيد .بدترين
چيز چت و نوشتن بين مردان و زنان است .اين نيست" ،فقط اينترنت و هيچ اتفاقی نمی افتد" .به هر حال،
آنچه که پنج بار بدتر است ،اتفاق ميافتد .با اين حال بدتر از آن است که انسان ها را را با صحبت های از
هللا فريب بدهيم و به آنها شر آموزش بدهيم.
"برادر حاجی گفت ،اما او نمی داند .بگذار دوباره راه ما را ادامه دهيم!" رست است که برادر
حاجی چيزی نمی داند ،اما هللا وجود دارد و هللا دانا است .هللا اين کثافت شما را نيز می بيند و به نوعی
شما را تحقير می کند .هللا روباه را برای دزديدن و خوردن مردار خلق کرد .شغال :نيز همان راه است.

شغال هيچ چيز ديگری انجام نمی دهد .اين مردار می خورد زيرا هدفش اين است .اگر خودتان
را جلو های شغال قرار دهيد ،آن نيز شما را می خورد .شما داريد هشدار می شويد :اين برای شما خوب
نيست.
شخص می گويد" :من ميرم انجام به نمی دانم کجا و آنچه را که نمی دانم ايمنم را قوی کند انجام
بدهم ".من دارم به اين خواجه ،به اين ديوونه و به اين احمق گوش می دهم .او به من نصيحت می کند و
به من می گويد که بايد چه کار کرد ".به هيچ وجه! اول از همه چيز ،يک زن و يک مرد نمی توانند در
هيچ جای چت در راز کنند .بايد يک شخصيت سوم باشد .اگر دو انسان هستند ،سومين شيطان است ،و
چه شيطان های هستند! اما اين را به کی داری می گويد؟ آنها دوباره ادامه می دهند" .يک انسان بيرون
آمد و او اين کار را برای ما انجام داد ،پول ما را اين طوری گرفت ".به هر حال ،اگر به چهره ی آن
انسان نگاه کنيد ،واضح است که او يک ديوونه است .حتی ديوونه دارد يک احمق مثل شما را تميز می
کند .چه کار ميتوانيم انجام بدهيم؟ ما هشدار می دهيم "برای شغال های يک طعمه نشويد!" داريم می
گوييم" ،برای گرگ و روباه ها طعمه نباشيد!" و دوباره آن را روشن می کنيد و دوباره می گوييد "اما او
فالن و بهمان گفت".
تا زمانی که به حرف های ما گوش ندهيد ،سزاوار هر کار ديگری می شويد .بنابراين ،اين
فيس بوک و نمی دانم چه "کثافت کثيف "،احمق مان اينجا ،ايهان ،نيز يک زمان آنجا بود .او دو ماشين را
جمع کرد و نتوانست در طول يک سال سر خودش را جمع کند .بنابراين اين کار شيطان است .اگر زن به
شما می نويسد ،هرگز به او پاسخ ندهيد .اگر يک مرد به شما "پيشنهاد دوستی می کند .آگاه ،بايد قبول
کنم؟"
قبول کن و رنج ببر از آنچه که به شما ميرسد .بعدا هق هق و گريه نکنيد.
بعضی ها می گويند بين  ۲۰۰تا  ۳۰۰پيروان آنجا دارند .مرد از خودش انقدر خوب فکر می کند
که بيرون می آيد اعالم کردن که او عيسی است .منظور ما با گفتن عيسی ،يک عيسی عادی نيست ،بلکه
حضرت عيسی (عيسی مسيح) است! خداوند متعال و شکوهمند ،حضرت عيسی را به سوی آسمان بلند
کرد .چگونه می توانيد عيسی اينجا باشيد؟ هللا عز و جل او را دوباره در آخر زمان می آورد.
حضرت پيامبر (ﷺ) مان ،حضرت عيسی (ع) را ديد هنگام که سير در معراج کرد و حضرت
عيسی (ع) گفت" ،هنوز زمانش نيست .من هنوز منتظر زمانش هستم ".او انقدر پرواز می کند تا اين که
در حالی که بر روی زمين است ،فکر می کند که او در آسمان دوام است و به انسان ها می گويد" :من
عيسی هستم!" او همه راه را تا درب انجام می دهد و باال نمی آيد.
خداوند متعال بدينوسيله می فرمايد:

سوا
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س ُ

"و هرگز (در كار ديگران) تجسس نكنيد;" ("و پوشايده مجوئيد( )" ،سوره الحجرات.)۱۲:
ما اين آيه را در نماز عشاء خوانديم .او می گويد" :با نگاه دقيق پرس و جو نکن" ،اما حضرت
پيامبر (ﷺ) مان می گويد" :در مورد يک فسق هيچ غيبت وجود ندارد ".اگر او يک فسق است( ،شما) بايد
بگويد چه کار های او می کند به طوری که ديگران فريب نخورند و اشتباه کنند و بعدا بگويند" "اسالم
چنين است!" اسالم هميشه يکسان است .هرگز تغيير نمی کند .اکثر چيزها همانطور که هستند ،باقی می
مانند ،اما گاهی اوقات سبک تر اعمال می شود .بعضی چيزها قابل تحمل هستند اما چيزهای ديگر اسال
قابل تحمل نيستند.
اين مسئله زن و مرد در تقدم می آيد .اگر رابطه خانوادگی بين آنها وجود نداشته باشد ،مردان و
زنان غريبه هرگز نمی توانند با هم صحبت کنند يا به آن يکديگر بنويسند هنگامی که تنها هستند .درست
نيست .اين يک گناه است( .ما) نميتوانيم اجازه دهيم (حالل کنيم) آنچه را که هللا ممنوع (حرام) کرده است.
با اين حال ،برخی از انسان ها هستند که آنچه را که حالل است حرام می کنند .اين هم درست
نيست .آنها با اين مشکل اينترنت ،دارند حالل را به حرام تشکيل می دهند .آنها انسان ها را فريب می دهند
و جنگ می کنند "زيرا آنها کافر هستند" و انسان ها را می کشند .اين گروه های منحرف که ما می شنويم
در مورد کشتن مسلمانان ادعا می کنند که مسلمان هستند ،و اين نيز از طريق اين مشکل اينترنت است.
همه نوع کثافت آنجا است.
با اين حال ،آنچه در موضوع ما مهم است ،مسئله زنان و مردان است که بين هم مينويسند .من
هم نام آنها را نميدانم .در اينجا ،به دليل اين احمق که اسمش را ،فس بوک ،شنيديم .سپس تعداد زيادی ديگر
وجود دارند .دوستی ،چت ،و چنين چيزهايی کامال مجاز نيستند! من نمی دانم که چطور ،اما احتماال يک
راه وجود دارد :آنها انقدر شبيه شيطان شده اند که هر چيزی هر کس در مورد آنها فکر کند ،آنها ميتوانند
آن را آنجا انجام بدهند.
(ما) حتی نمی دانيم که چگونه می توان آن را با تشکر از هللا تبديل کرد .هيچ وقت نيز برای
روشن يا خاموش کردن آن وجود ندارد .با اين حال ،به عنوان وسيله ای برای دين آنها باعث هستند انسان
ها دين را ترک کنند و مرتکب گناه می شوند .سپس آنها فرياد می زنند" :چه چيزی به ما اتفاق افتاده
است؟!"
"ديگران را مورد اين انسان هشدار کن .اين انسان بيرون است در حال کارت های ويزيت
بخشيدن ،و دارد چنين و چنان کار را انجام می دهد ".اين مرد گناه ندارد .تا زمانی که به او توجه نکنيد و
به او نزديک نشويد ،نمی تواند به شما بيايد و شما را پيدا کند.
من نميخواهم دوباره درباره آن حرف بزنم و نميتوانم شکايتی گوش کنم .بگذاريد رنج ببرند از
هر چه به آنها چه اتفاقی می افتد! ما اين را برای آخرين بار می گوييم :مراقب باشيد از بازی شيطانی و

بديل به طعمه برای شغال ها نشويد! ما داريم جدی صحبت می کنيم ،اما چه کاری ميتوانيم انجام دهيم؟
در غير اين صورت ،احتماال انسان ها درک کنند .فردا آن انسان به همين شيوه شکايت خواهد کرد .بدون
هيچ شک .بدون شک .آنها يک بار می شنوند و نمی فهمند .هللا به آنها فهم عطا کند .انشاءهللا بفهميم آنچه
را که ميشنويم و در عمل ببريم.
زيرا ،همانطور که گفتيم ،ما نبايد آنچه را ممنوع می دانيم انجام دهيم .مهم نيست که آيا انجام می
دهيد يا کاری را انجام نمی دهيد که قرار است انجام شود ،اما مرتکب گناه شدند مثل اين ممنوع است،
خوب نيست ،و به شما آسيب می رساند.
اگر تمام دنيا و کل جهان مرتکب گناه شوند ،به هللا عز و جل کوچکترين اثر نيز نمی گذارند.
حضرت پيامبر (ﷺ) مان در اين مورد يک حديث دارد .اگر کل جهان بخواهد نيکو کاری انجام بدهد،
دوباره نيز به هللا عز و جل کوچکترين سودی نمی رساند .مزايا برای شما هستند .هللا شما را خلق کرد و
شما بايد مراقب خودت باشيد .هللا به شما کمک کند .هللا ما را در دست نفس بد جنس مان ترک نکند .انشاءهللا
از اين فتنه ها محافظ و نجات باشيم .انشاءهللا برای مان در اين دنيا و در آخرت سعادت باشد.
و من هللا التوفيق.
الفاتحه

حضرت شيخ محمد محمت ربّانی
 ۱۶شعبان  ،۱۴۳۸درگاه أكبابا ،پس از حضرة

