مراقب باشید از کی عاشق می شوید

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.
ما بايد بدانيم از کی عاشق بشويم .کسی که فرض (الزم ،مجبور) هست عاشق باشيم ،حضرت
پيامبر (ﷺ) مان است ،زيرا او حبيب هللا جل جالله (ﷻ) است .محمد حبيب هللا .حبيب هللا يعنی آن کس را
که هللا دوست دارد .الزم نيست همه را دوست داشته باشيد .مسلمانان يکديگر را دوست دارند ،مؤمنان
عاشق يکديگرند ،اما نياز داريم دوست نداشته باشيم کسی که توهين يا مخالفت با اسالم ،مسلمانان ،هللا و
حضرت پيامبر (ﷺ) مان می کنند ،تا زمانی که کاری که انجام می دهند ترک نکنند و دوست داشته باشند
آن کسی را که دوست داريم .سپس شما می توانيد آنها را دوست داشته باشيد ،در غير اين صورت شما
هيچ وظيفه ای نداريد.
چرا آنها لعنت ،توهين و خيانت می کنند به آن کسی که مردم دوست دارد .مردم با آن کس که
دوست دارد است .هنگامی که کسی با آنها است ،پناه بر هللا ،و شما هرگز نمی دانيد که در آخرين نفس چه
خواهد اتفاق افتاد .حضرت پيامبر (ﷺ) مان می گويد" :فرد واقعا ايمان ندارد تا زمانی که عاشق آنچه که
عاشق هستم باشد و دوست نداشته باشد ،آنچه را که دوست ندارم من را دوست نداشته باشد ".آنچه که
حضرت پيامبر مان دوست دارد روشن است .او هللا را دوست دارد او شيطان را دوست ندارد.
همانطور که گفتيم ،وقتی عاشق کسانی می شويم که هللا را دوست دارند ،سپس ما با آنها هستيم.
بندگان عزيز خداوند حضرت ها (اولياء ها) ،مؤمنان ،و مردم خوب هستند .کسانی که دوست ندارد
شياطين هستند .چه کسی يک شيطان است؟ شياطين از انسان ها و شياطين از جين ها وجود دارند .آنها
کسانی هستند که او را نافرمانی می کنند (اطاعت نمی کنند) و با هللا جنگ می کنند .آنها شياطين هستند.
دوست داشتن آنها خطرناک است .گفتن که شما آنها را دوست داريد خطرناک است.
مردم با کسانی هستند که دوست دارند ،بنابراين با آنها خطر وجود دارد .قبل از اينکه توجه کنيد،
به يکی از آنها تبديل شده ايد .به همين دليل است که بايد مراقب باشيد .شما بايد تمام وقت بگوئيد" :ما با
اين خوشحال نيستيم .ما با آنچه که انجام می دهند خوشحال نيستيم .ما با اين شخص خوشحال نيستيم ".به
طوری که بتوانيد نفس تان را محافظت کنيد ،خودتان را محافظت کنيد و از بد بودن دور باقی بمانيد .زيرا
هر کسی که وارد آتش خواهد شد ،قطعا نيز می سوزاند.

نگويند چيزی به من اتفاق نمی افتد! وقتی حرف های بد ميشنويد ،بايد آن جمع را ترک کنيد .مردم
بايد بدانند که شما از آن خوشحال نيستيد .دفعه بعد که آنها با شما باشند ،چنين چيزهايی را نمی گويند .اگر
آن را دوباره انجام بدهند ،مجبوری که دوباره اين جمع را ترک کنيد .هللا عز و جل در قرآن می گويد:
"اگر شما يک حرف بد بشنويد ،يک حرف بد در برابر هللا ،صورتتان را از سمت آنها بر گردون ،به آنها
توجه نکن ".انشاءهللا خداوند هميشه ما را با کسانی که عاشق او هستند بگذارد.
و من هللا التوفيق.
الفاتحه

حضرت شيخ محمد محمت ربّانی
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