عید مؤمنان

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.
امروز جمعه است .روز جمعه يک روز خاصی است که به حضرت پيامبر (ﷺ) مان داده شده
است .امروز عيد مسلمانان است ،حضرت هللا عز و جل جمعه مبارک را به عنوان يک هديه برای
حضرت پيامبر (ﷺ) مان گذاشت .شنبه برای موسی (ع) داده شد و يکشنبه برای عيسی (ع) داده شد .حتی
اگر تعطيالت در کشورهای مسلمان نيست ،آن را به عنوان يک روز پر برکت جشن می گيريم .هللا اين
روز را شريف کرد .هيچکس ديگر نميتواند اين افتخار را از بين ببرد .در اين روز پربرکت عبادت های
که انجام بدهيم ثواب شان خيلی بيشتر از آن يکی روز ها است .در اين روز يک ساعت وجود دارد ،که
در آن همه دعا ها قبول می شوند .انشاءهللا در بيست و چهار ساعت ،مطمئنا يک انسان قطعا اين ساعت
را پيدا می کند .البته ،اگر هللا بخواهد ،او را با آن ساعت هماهنگ می کند .دعا های مان در آن ساعت
قبول شده است.
شب جمعه يکی از مبارک ترين شبها است .برکت اين شب ،مثل عيد يا شب قدر است .اين شبهای
با شکوه و فضيلت تر بعد از آن ها هستند .فضيلت و مهربانی در شب بيشتر است .آنچه در روز جمعه
انجام می شود بيش ثواب دارد .در روز جمعه سنت هايی وجود دارند که بايد انجام بشوند .سنت است که
قبل از نماز جمعه يک غسل انجام بدهيم .تقريبا مثل يک امر است ،سنت قوی است .اگر در روز جمعه
اين نيت را داشتيد ،اين برکت را به دست ميآوريد .اعمال حسنه و صدقه دادن در اين روز خيلی بيشتر
ثواب دارد.
اکثر انسان ها وقتی به اطراف نگاه می کنند نماز نمی خوانند .ولی نماز جمعه می روند .آن زمان
اين انسان ها برکت جمعه را به دست می آورند .در ابتدا آنها از نماز جمعه شروع می کنند ،سپس آنها
يواش يواش همه نمازهای خود را انجام می دهند .بياييد به انسان های اينجا نصيحت بدهيم .کسانی که نماز
نمی خوانند ميتوانند با نماز جمعه شروع کنند .سپس آنها ميتوانند هر روز دو رکعت بخوانند و بعدا افزايش
می کنند .ما فقط برای اين خلق کرده شده ايم .نه برای هيچ چيزی ديگر" .من وقت ندارم!" او می گويد.
انسانيت فراموش کردن اصلی ترين و دنبال کارهای ناالزم هستند .همه چيز مهم نيست .مهمترين کار اين
است که به آخرت فکر کنيد .کار های دنيای مهم نيستند .حضرت هللا عز و جل ،به شما در دنيا فرصتی
داد تا بتوانيد آخرت خود را بسازيد.

(شما) برای پيدا کردن در آخرت ،بايد چيزهای زيبا ارسال کنيد .مهم نيست که در دنيا غنی باشيد.
بی فايده است که پول پس اندازی کنيد و هيچ کاری با آن انجام ندهيد .بهتر است فقير بودن .اما انسانی که
ثروتمند است و در حسنت صرف می کند ،در اين دنيا پيروز شده است .هيچ امری نيست که بگويد فقر
باشيد .حتی يک مسلمانان قوی تر از يک مسلمانان ضعيف تر ،بهتر است .مسلمان غنی که در حسنت
صرف می کند ،بهتر از مسلمان فقير است .اکثر انسان ها اين مسائل را درک نمی کنند .مسکين با تنبلی
نشسته است ،او نمی خواهد کاری انجام دهد .چنين چيزی در يک مسلمان وجود ندارد ،همت وجود دارد.
بايد همت داشته باشد .بدون تنبلی( ،شما) سعی خواهد کرد .هم برای دنيا و هم برای عبادت.
آنها می گويند ما نمی توانيم صبح بيدار شويم .ما بايد چه کار کنيم؟ زود بخوابيد .اگر (شما) ساعت
يازده ،يازده و نيم بخوابيد ،زودتر بلند می شويد .خيلی سخت است اگر تا يک يا دو نخوابيد و بعدا صبح
زود بيدار شديد .انشاءهللا خداوند به همه ما ها از قدرتش ،و سالمتی و عافيت عطا کند.
و من هللا التوفيق.
الفاتحه

حضرت شيخ محمد محمت ربّانی
 ۱۸ذيقعده  ،۱۴۳۵درگاه أكبابا ،فجر

