برخی از پیامبران و روزها شریف تر هستند

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم .بسم هللا الرحمن الرحيم.
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.
خدا را شکر که ما از آمت باالترين پيامبر هستيم.

ض النَّبِيِينَ َعلَى بَ ْعض
َولَقَ ْد فَض َّْلنَا بَ ْع َ
هللا عز و جل می گويد" :و (اگر تو را بر ديگران برترى داديم ،بخاطر شايستگى توست) ما
بعضی از پيامبران را بر بعضی ديگر برتری داديم؛" (سوره االسرا " .)۵۵:ما برخی از مردم و پيامبران
را باالتر از ديگران خلق کرده ايم ".حضرت پيامبر مان (ﷺ) باالترين و باالترين از مردم ها است .خدا
را شکر که ما از آمت او هستيم .هللا جل جالله (ﷻ) باالتری چيز را داد .او اولين کسی است که به بهشت
وارد می شود و اولين کسی است که در روز قيامت بلند می شود .رويت را از او بگردانی احمق خواهد
بود.
هللا جل جالله (ﷻ) زيباترين روزها را به حضرت پيامبر مان (ﷺ) داد .جمعه فضيلت ترين روز
هفته است .او اين روزها برای حضرت پيامبر مان (ﷺ) نگه داشت .او گفت" ،اين روز مقدس (مبارک)
برای او و آمتش است ".شبش نيز يکی از شبهای مقدس (مبارک) است .روزهای مقدس در طول سال
وجود دارند ،اما هر هفته جمعه شب و جمعه مقدس هستند .حضرت پيامبر مان (ﷺ) ميفرمايد" :برای آن
کسی که در اين روز ميميرد ،هيچ سؤال نيست ".زيرا اين روز ،روز شريف است ،خداوند با کسانی که
در اين روز ميميرند متفاوت رفتار می کند.
(شما) می توانيد در اين روز پرستش بيشتری انجام دهيد ،زيرا فضيلت بيشتری دارد( .ما) بيشتر
تسبيحات (ستايش) نيز انجام می دهيم .البته ،اين روز وظايف های خودش را دارد .انجام آنها يعنی پاداش
به دست آوردن .کتاب حساب ما با اين اعمال های خوب پر شود .بيشتر صلوات بر حضرت پيامبر مان
(ﷺ) بخوانيد .نيز سنت است که در اين روز گشتل انجام بدهيم .حضرت پيامبر مان (ﷺ) (به ما) می گويد
که اين کار را انجام بدهيم .پاداش های زيادی به دست می آوريد هر بار که اين را انجام می دهيد .قفل از
اين ها نباشيد .نگويد" ،اين کافی است .هر چه قدر ميتوانيد انجام بدهيد.

سپس زمان پاسخ دادن به اين روز وجود دارد .آنها دعا می کنند و دعا ها پذيرفته می شوند .هللا
هنگامی که در اين زمان دعا می کنند ،دعا را قبول می شود و (به شما) هر چی بخواهيد عطا می کند .به
هر حال ،دعا های کسانی که دعا شان قبول می شوند ،گاهی اوقات در اين دنيا و گاهی اوقات در آخرت
جواب پيدا می کنند .با اين حال ،دعا های شب جمعه قابل قبول تر هستند .بنابرين ،اگر به اين روز افتخار
بگذاريد ،به خاطر خوبی اين روز ،آنچه را که بخواهيد به دست می آوريد.
خداوند متعال و شکوهمند ،برخی از پيامبران و روزها شريف تر از ديگران کرده است .اما افراد
جاهل می گويند" :به اين ها افتخار ندهيد .هيچ کاری انجام ندهيد ".آنها می گويند" ،به يک روز ،يک ماه
يا فرد افتخار ندهيد!" به آنها گوش نکن .آنها جهل هستند .آنها آنچه شيطان می خواهد ،انجام می دهند.
خودشان کاری انجام می دهند که شيطان نمی تواند .هللا (ما را) از شر آنها و شرارت شيطان محافظت
کند .باشد که آنها نيز اصالح شوند .هللا آنها را اصالح کند.
و من هللا التوفيق.
الفاتحه

حضرت شيخ محمد محمت ربانی
ُ ۹جمادیاالَ َّول ،۱۴۳۹درگاه أكبابا ،فجر

