
 
 
 
 
 
 
 

 : یک نعمت هللانخوابید 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 .﷽    أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. 

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 و ها ايده طريق از حتی. برسد او ذاتبه  نميتواند کس هيچيچ کس مثل هللا عز و جل نيست. ه

از طريق  را او توانيم می فقط ما. برسد هللا ذات کوچکترين به يا و کند کرف تواند نمی کس هيچ تفکر،

ُ الَ إِلَهَ إِاله ُهَو اْلَحيُّ اْلقَيُّومُ " .است ، يعنی خيلی آمرزندهغفار، غفورهايش بشناسيم. رحيم،  صفات  هيچ)" "اَّلله

 (هلالج لجهللا جل جالله ) .خوانيم میما  "(است، خويش ذات به قائم كه زنده، يگانه خداوند جز نيست معبودى

." يعنی که او َنْوم   َواَل  ِسنَة   تَأُْخذُهُ  اَل : "خوانيم می ما سپسمی دهد.  حياتحی است ان که  معنایحی است. 

  .برسيم موضوع اين بهدقيقاً  خواستيم می ما. نيست خوابيده و خستههرگز 

 

خوابد. هللا عز و جل به انسانيت خواب را داد براينکه  هم می و می شود خسته ، همدو هر انسان

ارم و بگذ قيامت روز تاروزی  توانستم می خواستم، می من اگرکنند. هللا عز و جل می فرمايد " تاستراح

بگذارم و  قيامت روز تاشبی  توانستم می، خواستم می من اگرآن وقت ديگر نميتوانستيم استراحت کنيد؛ 

 انسان: "نيم؟ک زندگی تاريکی در توانيم می چگونهن: "پرسيد اگر ".بمانيد باقی تاريکی در ديگر هميشه و

چنين  .اوست دست در چيز هر که همانطور کند، زنده را ما تواند می هللا عز و جل. کند زندگی تواند می

 وجوداتیمرا به انسانيت داده است. چونکه  بهترين هللا. کنيم زندگی خورشيد با الزم است ما که نيست چيزی

 انواع همه. کنند می زندگی تاريکی در که موجوداتی و ،کنند می زندگی زمين زير در که دارند وجود

 ار چيزیهيچ  تواند نمی ما عقل. داند می را تعداد آنها او فقط و ،کنند می زندگی جا همه در هللا موجودات

 .کند درک

 

 می نشان را بشريت یضعفهم نعمت است و هم  .است هللانعمت  خواب که است دليل همين به

 را ماش بخواهد هللا اگرهستيد.  مرده شبيه يک خوابيدی، شب در شمای را هر شب ميبينيم. ضعفاين . دهد

 ابخو اما .از اين دنيا برويد خواب در شما را بگيرد و حيتواند روم دبخواه اگر کند، می بيدار صبح در

 بعضی. انجام بدهيم را کار اين نيز خاص وقت های درخوب است که  همچنين. است الزم انسان برای

 خواب نيمروزی)قيلوله  خواب ما اوقات گاهی  .دهد می دست از را نماز نيز انسان ،که دير می شود اوقات

 اعمالمان را  (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر، اينطوری سنت مميخوابي و انجام می دهيم را( يا ُچرت بعد از ظهر

رت حض. ايد داده انجام را اسالم (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر سنت شما. است سنت يدنخواب ظهردر وقت . يمکن می

دست ميآورد کسی که سنتی من را هنگامی  به شهيد صدثواب  : "گويد می آن برای حتیمان  (ملسو هيلع هللا ىلص) پيامبر

 حضرت سنت اين. شود می شهيد صد ثواب خواب اين حتیکه آمت من فاسد و از بين رفت، انجام بدهد." 



 

 

 

 

 

 

 

 بپيچيد،قيلوله  در دقيقه ۲ مدت به اگر. دهيد انجام را آن نميتوانيد شما اگر حتی است، نما (ملسو هيلع هللا ىلص) پيامبر

 انسانی ثواب به دست ميآورد چونکه سنت استاد مان را زنده نگه داشت.

 

 مهم. کنيد انکار را آن امر نميتوانيد شما که است آن معنای به سلطان. است سلطان نيز خواب

 زا ای نشانه همچنين اين. و می خوابد وقت که زمان خواب استا باشد، قوت داشته انسان چقدر که نيست

 ،پس از نماز های فرض شب، نماز برای خواب از شدن بيدار نشان می دهد. را انسان یضعيف که است هللا

. اين يکی از عمل های با بيشتر ثواب است. فقط مسلمانان ميتوانند اين را انجام است نماز ارزش ترين

 را شب کال آنها. ندارد وجود ديگر ديانادر  خواندنبيدار شدن در شب برای نماز  چيزی شبيهبدهند. 

اين  .عطا کرد آمت استاد مان يک هديه به ،آمت محمد برای صوخصبهللا عز و جل اين را  .خوابندمي

ه ساعتی است ک تهجدها است. وقت  عبادتاز قبول ترين  هيک دان تهجدعبادت عبادت خيلی قبول است. 

 آن وقت ها بيدار شويم. بدهد و کمک کند که در  قوتانشاءهللا خداوند به همه ما ها هللا دوست دارد. 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 رّبانیحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۶ ذيقعده ۴


