
 
 
 
 
 
 
 

 شب برای خوب است 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 .﷽    أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. 

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 ساعت هشت استراحت، برای ساعت هشت. است کرده تقسيم ساعت ۲۴ به را روزهللا عز جل 

 گهن خود فکر در را هللا اگر شود، انجام رضايت هللا خاطر به اگر. عبادت برای ساعت هشت و کار برای

 .حساب می شوند عبادت هللا فضلو  لطف به آنها همه .استهللا  برای چيز هر نکنيد، فراموش و داريد

هللا عز و . است عبادت نيز شود، می انجام رضايت هللا خاطر به که زمانی استراحت ساعت هشت حتی

 . دهد می پاداش جل

 

، نفس شب و نفس روز کرد. هللا ميتوانست همه روز يا همه را شب کند، اگر بخواهد. ر روز هم هللا

 سيارات از بعضی از ما اوقات گاهی. هللا بر همه چيز توانا است. باشه ميتونه باشد؟ تواند می چطور

 کامل ها آن ندارند، چيزیهيچ  آنها از بعضیميشنويم که دوتا خورشيد دارند، و هيچ وقت شب نيست. 

 می قيامت روز تا خواهد، می هللا عز و جل اگر: "است شده ذکر قرآن در همچنين. هستند تاريک و سياه

 و ندک تاريک را آن تواند می خواهد، می او اگر. کنيد استراحت توانيد نمی شما و کند فراهم را نور تواند

 می هد،بخوا هللا اگر. داشته باشد مربوط خورشيد به مجبور نيست ".دهيد انجام هيچ کاری توانيد نمی شما

ما خلق کرده است. ش استراحتهللا زيباترين را برای  اما. بدهد زندگی خورشيد بدون يا خورشيد با تواند

 .کنيد کار ميری و شويدمی  بلند بعدا   ،و هم می خوابيد کنيد می استراحت دو را انجام می دهيد، هم هر

 .است کار برای روز و است استراحتبرای  شب

 

 وب،خ. درا بخوانند و بخوابن عشاءانسان ها عادت داشتند نماز  ،نبود که برق دليل به گذشته، در

 ۹بيشتر بيدار باقی ميماندند. با اين حال، تا هر چهقدر دير که بيدار ميماندند، از ساعت  آنها اوقات گاهی

. اردد وجود نور اکنون. خيلی بيدار بمانند نور کم های المپ اين با توانستند نمی آنها. شدرد نمی  ۱۰يا 

 ديگر. است روشن ساعت ۲۴ اکنونی روشن بود و بعدا  ميرفتند بخوابند.  زمان تا تلويزيون گذشته، در

 اود، وش می غرقهنگامی که  .هستند بيماری مثل اينترنت و کامپيوترها اين. اند آمده بيرون بدتر چيزهای

می  به خواب است، صباح چهار يا سه ساعت که زمانی است، هللا حکمتنيز  اين .نشيند می صبح تانيز 

 برای را او شيطان. می شود نزديک (فجر) صباح نماز و است، عبادت برای زمان اينرود. چرا؟ چونکه 

البته، شيطان کال شب  اما. برود خواب به زمان آن در او شود می باعث بالفاصله و نمی دارد نگه آن

 زمان رينبهت: "گويند می کافر حتی ومؤمن  پزشکان. است ساخته را زيباترين بيدار است. هللا از همه چيز

 زمان آن در انسان اگر." است صباح سه و شب يازده بين[ کند استراحت] بدن نکهبراي و خواب برای



 

 

 

 

 

 

 

او قويتر می شود، کمتر  ايمنیبه دست مياورد.  راحتیو  استراحتآنچه را که نياز دارد در  بدن ،دبخواب

 کمی تعداد، بارهابسيار  ؟دخواب می زمان آن در ، کیحال اين با. است تر سالمبيمار می شود، و عقل او 

 .روند می رختخواب به يک يا دوازده ساعت از قبل انسان ها از

 

 الثلث خرآ سوم يکبه  است، گذشتهصبح  سه يا دو که وقتی. شود می تقسيمقسمت  سه به نيز شب

 عبادت و شويد بلند وقت آن در که است مهم بسيار. است تهجد وقت و سحر وقت اينمی نامند.  األخير

 لبته،ا. است ها پاداش بيشترين آوردن دست به برای زماناين . است روز و شب زمان خير ترين اين. کنيد

 و ،انجام می دهند چيزهای و اند نشسته وقت آن تا آنها. است سخت انسان ها اکثر برای زمان، آن در

 هستند. اين در هر طرف، يکی، اينطوری است. خواب، آنها است هللا حکمت اين ،وقت ميرسد آن هنگامی

مهم   .ميافتند خواب از سپس و شود، می انجام ساعت آن تا که کاری هر کازينو، شبانه، های باشگاه همه

حتی درس خوندند در آن زمان بيشتر فايده دارد، و  .کنيم عبادت و شويم بلند براينکه است وقت ترين

 در را ام هللا ؟بلند می شوند ساعت آن در که هستند کسانی کجا ،پسباقی ميماند.  کودکانخوبتر در ذهن 

 ماش برای که ساعاتی در من، پروردگار ایمان است " (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبراين دعا  .کند بيدار ساعات آن

 هک ساعاتی: ها هستند ساعت ، آندارد دوست بيشتر هللا که هايی ساعت "شويم. بيدار است، تر شيرين

انجام بدهيم. که او را  فرمايد میهللا آنچه را که . بيداری ها عطا کندهللا به ما ها . ميناميم األخير الثلث

 .استپيروی کنيم. اين برای ما ها خير ترين 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 رّبانیحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۶ ذيقعده ۲


