
 
 
 
 
 
 
 

 آنها شبیه شیطان هستند 

 

 ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 .الرحيم الرحمن هللا بسم .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

 هللا، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد يا مشايخنا، مدد يا رسول

 دستور.شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، شيخ محمد ناظم الحقاني، 

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

مان )ملسو هيلع هللا ىلص( مان حديث دارد، هللا عز و جل شيطان را به درب حضرت پيامبر )ملسو هيلع هللا ىلص( حضرت پيامبر 

" ،مآمد. "چرا شما آمديد؟" گفت، "مرا فرستاد تا به سواالت شما پاسخ دهفرستاد، و او با صورت زشت 

هللا پيامبر را فرستاد اينطوری دوست دارند آنچه  ،ياد بگيرنددرس  از ايناو پاسخ داد. انسان ها, مسلمانان 

انجام نمی را که شيطان دوست ندارد، دوست ندارند آنچه را که وا دوست دارد، انجام بدهند آنچه را که وا 

دهد، هللا عز و جل گفت. "من مجبور آمدم. اگر نه، با خوست خودم  دهد. انجام ندهند آنچه را که انجام می

 نه آمده بودم،" شيطان گفت.

 

؛ "کی را در اين دنيا بيشتر نفرت داريد؟ نيها مهمتر آن انيبود، اما در م یاديز اريسؤاالت بس

ويد. هللا کرد رست را بگ د،يرا بگو قتيحقالزم بود  شما"" گفت: طانيش. ديپرس ( مانملسو هيلع هللا ىلصحضرت پيامبر )

می دارند، او را دوست ندارند، انسان های که به او ننگه  را ( مانملسو هيلع هللا ىلصحضرت پيامبر )کسانی که حرمت 

ای ما ها بر ( مانملسو هيلع هللا ىلصحضرت پيامبر ). چونکه عشق به ستندين هيچ چيز ديگرهستند،  نياطيشندارند  اعتبار

يم، نجات ما، هيچ چيزی ديگر نيست. است که او را دوست داشته باش نيسود ما ا نيبزرگترفرض است. 

 و کار های مان نجات پيدا کنيم.  اعمالچونکه نمی توانيم تنها با 

 

را حفظ کرده است..."  ثياست، قرآن را حفظ کرده است، حد عالم ني: "انديگو یآنها م ن،يبنابرا

ستند. ه طانيش هيشبرا نگه نمی دارند  ( مانملسو هيلع هللا ىلصحضرت پيامبر )حرمت  که یاما کسان ند،يگو یم اين را آنها

نسان ا یشناخته شده، برخ یدر مکان هاندهيم.  اعتبارالزم است آنها را پيروی نکنيم، به آنچه می گويند 

آنها در هر طرف هستند، . کردنپخش دنيا اين فتنه را حاکم را به دست آورده اند و در سراسر قدرت  ها

 هيچ هللانزد  درکه  یکساند. ندهي اعتباربه آنها  کنند. یصحبت م عالمانو به عنوان  نديآ یم رونيآنها ب

هيچ  ی ندارند،اطالعاتدارند، هيچ  اطالعاتکنند  ادعايا  بخوانندبخواند  هر چهقدری ندارند ميتوانند اعتبار

 ی ندارند. اعتبار

 

 عتبارامی شود اما اگر  اعتبارقابل  شخصعطا می کند، اين  اعتبارهنگامی که جناب هللا به کسی 

 ( مانملسو هيلع هللا ىلصشفاعت حضرت پيامبر )هيچ فايده ندارد.  دهد،بانجام  شخصعطا نکند مهم نيست چهقدر اين 

 يب همه ما ها کند. با عامل هایصاو را ن شفاعتاو نجات پيدا کنيم. هللا  با شفاعت، انشاءهللا حقيقی است

 

https://fa.glosbe.com/fa/tr/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1


 

 

 

 

 

 

 

وانايی ت، عقل عطا کند، مسلمانان را اصالح کندجناب هللا  کافی نيست که بتوانيم نجات پيدا کنيم.خودمان 

 .اعتبار نداشته باشنداين انسان ها به طوری که آنها به  عطا کند تفکر

 

آنها  ،انديشنيا پيامبر می  اولياءدر تلويزيون است، ديگران از او به عنوان يک  آدمی هنگامی که

حتی جاهل ترين به کسانی  است. نه، چنين چيزی وجود ندارد. درستفکر می کنند آنچه که او می گويد 

 تحضرنه دهد. انشاءهللا آنها برای  اعتبارنمی دهند، الزم است  اعتبار ( مانملسو هيلع هللا ىلصحضرت پيامبر )که به 

 . بخوانند الصالة والسالم ( مانملسو هيلع هللا ىلصپيامبر )

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 رّبانیحضرت شيخ محمد محمت 

 ، درگاه أكبابا، فجر۱۴۳۹ذيحجه  ۲۶


