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شفاعت پیامبر مان
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 أصحاب رسول هللا ،مدد يا مشايخنا،
شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني ،شيخ محمد ناظم الحقاني ،دستور.
طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية.

چه کسی نمی خواهد انسانها به جنّت بروند؟ آن کس که نمی خواهد انسانها به جنّت بروند
شيطان ،شيطان و گروهش است .آنها نمی خواهند انسانها را به جنّت برسانند .اينها شيطان
بخاطر حسادت انجام می دهد .شيطان می گويد؛ "من به جهنم می روم ،پس همه آنها را به جهنم
ميآورم ".هنگامی که هللا عز و جل گفت" ،من شما را به جهنم می اندازم ".شيطان گفت" ،من
سعی کنم همه آنها را منحرف کنم ،آنها را از راه بيرون کنم".
انسانی که به ملت می گويد" ،شما به جهنم ميرويد ،هللا محافظ کند ،مثل شيطان است .شما
بايد به انسانها بگويد که راه ها نشان می دهيد .اکنون  ،مطمئنا ،انسان های با ايمان وجود دارند،
انسان های بدون ايمان وجود دارند ،اسالم وجود دارد ،و غيرمسلمان وجود دارد ،کسانی که به
جهنم ميروند روشن است ،کسانی که به جهنم نمی روند روشن است اما اينها در مورد انسان های
که کلمه شهادت را گفتند می گويند" :شما هم نيز به جهنم ميرويد ".برای چه آنها به آتش جهنم
ميروند؟" آنها می گويند" ،در اينجا او يک اشتباه کرد ،او مرتکب شرک شد ،او اين کار را کرد
و او آن کار را کرد "...آنها می خواهند همه را به جهنم بفرستند .اکنون انسانها آنقدر از آنها
ناراحت هستند که در مورد شان يک لطيفه درست کردند.
انسان های که بيشتر می خواهند انسانها را به جهنم بفرستند ،متاسفانه ،مملکت همان
کشوری که برای حج ميرويم :عربستان سعودی است .يعنی سلفی ها و وهابی ها .اينها به هر
کس مشرک می گويند ،به کسانی که حج ميآيند اذيت می کنند ،و چه کاری را آنها انجام نمی
دهند ،آنها را راحت نميگذارند .انسانها برای زيارت به شما نمی آيند ،آنها برای زيارت خانه هللا
می آيند ،برای زيارت به حضرت پيامبر (ﷺ) مان می آيند .آن مسجد های زيبا "مسجد حرام،
کعبه ،مقام حضرت پيامبر (ﷺ) مان ،مسجد النباوی "...آنها به آنجا برای دريافت برکت و زيارت
ميروند .هيچ کس آنجا برای ديدن سرعت شما نمی آيد .انسانها آنجا بسيار رنج می کشند ،و سپس
به کسانی که به آنجا رفتند مشرک می گويند .آنها يک آدم های را استخدام کردند ،به آنها به همان
اندازه دنيا پول دادند ،برای اينکه در کنار قبر ها و در راه ايستادند .هر جا که ايستاده باشند،

همانطوری که می گويند "آنها در همه چيز مثل جعفری هستند ".دقيقا ً همنيطور هستند .آنها هر
جای که بايد باشند هستند و در هر های که نياز نيست باشند هستند .يک چيز اينقدر بيفايده.
يک حکايت وجود دارد ،می گويند آنها درست از روستاهای وسط نجد آمدند ،درست در
وسط کبير آمدند .منحرف ترين ها آنجا هستند .دو تا از آنها نشسته بودند .يکی از آنها گفت،
"مملکت مان نيز خراب شد .اينها اکنون مشرک هستند .کل مکه ،مدينه ،اطراف شان مشرک شده
اند ،فقط منطقه ما ها باقی مانده است.
آن يکی گفت "شرک و مرک اينجا وجود ندارد ،فقط هللا را قبول می کنم ،چنين چيزی
مثل پيامبر را قبول نمی کنيم .با آنها شرک نمی کنيم ".کمی بعد؛ يکی از آنها گفت" :ساختمان
هايی در شهر وجود دارند و چه چيزهای که نمی دانم وجود دارند .اينها هم مخالف هستند ،آنها
نيز مرتکب شرک شده اند ".همه عربستان سعودی در نذر گرفت .تنها آنهای که در کبير بودن
ماندند ،و سپس نيم آنها را نيز از بين بردند .کمی بعد گفت" :آنجا ها هم نيز فروشگاههای درست
کردند و دارند تلفن و چه چيزهای می فروشند ،من نمی دانم چه می فروشند ،آنها هم نيز بدعت
هستند ،آنها هم نيز مرتکب شرک شدند .ديگر در دنيا غير از روستای ما ها هيچ مسلمانی
ديگری وجود ندارد".
او کمی بعد نگاه کرد ،دوباره جستجو کرد و گفت" :نه ،نيز روستای ما اهل بدعت و اهل
شرک هستند ".اينها هم نيز به جهنم ميروند .فقط من و تا باقی مانديم ،الحمدهلل ".سپس يکی از
آنها نگاه کرد و ديد" :هللا هللا ،آيا شما در خانه خود يک آنتن تلويزيون نداريد؟ شما هم نيز مشرک
هستيد ،من تنها مانده ام .همه شما ها به جهنم ميرويد ".آنها همه دنيا را در جهنم ميبينند .اينطوری
هستند .آنها انقدر دور رفتند که اکنون تبديل به مسخره شدند .آنها در راه شيطان هستند ،آنها
شيطان را پيروی می کنند .آنها می گويند که پيروی می کنند ،بنابراين آنها خواسته های شيطان
را پيروی می کنند .اهل طريقت راه حضرت پيامبر (ﷺ) مان را پيروی می کنند ،آنها آرزو می
کند هر کس را به جنّت ببرند ،آنها اين را آرزو می کند و راه را نشان می دهند.
يک حکايت زيبا ،حکايت حقيقی ،حکايت از حضرت پيامبر (ﷺ) مان وجود دارد.
نزديک به او يک دختر کوچک داشت خدمت می کرد ،به بازار رفت و موهای او اندک باز شد.
کسی آن را ديد و گفت" :حتی حضرت پيامبر (ﷺ) مان نمی تواند شما را نجات دهد ".استغفار
هلل( ،ﷺ) .دختر ناراحت شد ،و به خانه خودش رفت .حضرت پيامبر (ﷺ) مان حالش را ديد و
گفت" :ای دختر ،چه اتفاق افتاد؟" دختر گفت" :فقط بخاطر اينکه کمی از موهای من ديده شد ،او
گفت حتی شما نميتوانيد من را نجات دهيد ".حضرت پيامبر (ﷺ) مان بسيار عصبانی شد ،خيلی
عصبانی شد ،سرخ شد .او لباس خود را پوشيد ،تاج خود را پوشيد و سريع وارد مسجد شد.
هنگامی که صحابه او را ديدن؛ "امری يا رسول هللا! آيا چيزی اتفاق افتاد؟" گفتند .آنها فکر می

کردند به جنگ ميروند ،آنقدر حضرت پيامبر (ﷺ) مان عصبانی بود" .نه ،او باالی منبر رفت و
خطبه شروع کرد .او گفت" :من شفاعتی می کنم ،انقدر تا پايان يمن ،شرق  ،قرب ،آنقدر شفاعت
می کنم که حتی شيطان اميد دارد که شفاعتش کنم".
راه حضرت پيامبر (ﷺ) مان را نگاه کنيد ،راه شيطان را نگاه کنيد .يعنی در آن زمان
نيز بعضی انسان هايی اينطور حضور داشتند که اين حرکت زيبايی حضرت پيامبر (ﷺ) مان را
ميتوانيم به انواع نمونه بگيريم .اين به ما نشان می دهد که راه جنّت برای هر کس باز است ،هر
کس را به راه جنّت بياوريد ،نااميد وجود نداشته باشد .هر انسان گناهکار است اما شکر به هللا
شفاعت حضرت پيامبر (ﷺ) مان وجود دارد .اين يک معجزه بزرگ است .همه ما ها به شفاعت
او محتاج هستيم .هيچ کس نبايد انقدر بی عقل باشد که بگويد به شفاعت او محتاج نيست .اگر
احتياج داريد ميتوانيد از ابتدا تا انتهای دنيا انقدر عبادت کنيد ،اما اگر اين را بگويد عبادت شما
فايده ای ندارد .شما آن عبادت ها را برای خودتان انجام داديد ،برای نفس خودتان انجام داديد،
شما اين کار را برای هللا انجام نداديد.
حضرت پيامبر (ﷺ) مان " َرح َمةً ِّلّ ْل َعلَ ِّمينَ " است .حضرت پيامبر (ﷺ) مان با مرحمت ،با
رحمت آمد .شيطان با کفر ،خشم  ،شر آمد .کسانی که از او پيروی می کنند ،کسانی که از او
تقليد می کنند مثل او می شوند .هزاران سال شيطان عبادت کرد .حتی اگر انسانها  ۶۰يا  ۷سال
عبادت کنند ،عبادت شان در کنار عبادت شيطان يک ذره نيست .يعنی هيچ کس نبايد به عبادت
خودش اعتماد کند ،به لطف ،مرحمت و شفاعت حضرت پيامبر (ﷺ) مان بايد اعتماد کنند.
انشاءهللا به همه ما ها شفاعت او عطا شود .هللا ما را از شفاعت او محروم نکند .باشد که
برای تمام امت محمد شفاعت کند .انشاءهللا هللا کمک کند و کمک حضرت پيامبر (ﷺ) مان به ما
ها برسد .از حرمت او التماس می کنيم .اگر ما اين را بگوييم هيچ فايده ای ندارد .ما آنقدر تميز
نيستيم ،نه درون مان و نه در بيرون مان اين اجازه را به ما ها ميدهد .به همين دليل بخاطر
حرمت حضرت پيامبر (ﷺ) مان می گوييم که هللا او را دوست دارد ،هللا قبول می کند زيرا
محبوب خودش است .ما کی هستيم! انشاءهللا محبت به او در درون مان دائما ً شود و بيشتر شود.
و من هللا التوفيق.
الفاتحه.
حضرت شيخ محمد محمت ربّانی
 ۱۷جمادی اآلخر  ،۱۴۴۰درگاه أكبابا ،فجر

