همیشه هللا را در یاد داشته باشید

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.
(ما) رفتيم و (ما) از سفر (به انگلستان) برگشتيم .برادران و خواهران (اخوان) و کسانی که ما
را دوست دارند خوشحال بودند( .ما) ،خدا را شکر ،نيز خوشحال بوديم .اين يک سفر برای هللا جل جالله
(ﷻ) بود( .شما) می بينيد که افرادی که به آنجا می روند ،افراد دنيوی هستند .افرادی که دنبال دنيا می
روند ،در خريد کردند در ضرر هستند و در هرچه انجام می دهند در ضرر هستند .همه چيز بی فايده
است ،غير ضروری (ناالزم) است ،زيرا آنها هللا را به ياد نمی آورند .مهم نيست که بدون چقدر مهم او
است ،هيچ سود (فايده) ندارد.
هر جای که برويد ،بايد برای هللا (فی سبيل هللا) برويد .اگر مطمئنا هرچه که انجام بدهيد به خطر
هللا است (فی سبيل هللا) ،هر جای که برويد هللا برای شما عمل های خوب حساب می کند ( َح َسنَات) و
ايستگاه شما باال می رود .حضرت پيامبر مان (ﷺ) يک حديث دارد .او می گويد" :نيت ها مهم هستند"
زيرا هللا در قلب کسانی است که نيت (قصد) خالص دارند .آنها هللا را فراموش نمی کنند ،و آنها به عنوان
کسی که به طور مداوم از هللا شکر می کنند و دارند ذکر هللا را انجام می دهند .هللا برای هر حرکت آنها
يک عمل خوب مينويسد.
اين معنای ذکر است .آنها به اين ذکر قلب می نامند .اين بسيار مهم در طريقت نقشبندی مان است.
نه با زبان بلکه ذکر با قلب ،مهم تر است .ذکر يعنی هللا را در ياد داشتند و در مورد هللا را فراموش نکردند.
مهم است .اجازه دهيد هللا با شما باشد هر جای دنيا که برويد .بنابراين هللا يقينا (مسلما ،حتما ،مطمئنا ،بی
شک ،قطعا) نزديک است ،اما شما بايد او را در ذهن نگه داريد و او را در قلب خود نگه داريد براينکه
همه اعمالت خوب باشد.
اگر نه ،اگر هللا را فراموش کنيد و بگوييد" :بگذار من اين کار را انجام دهم .هيچ کس ما را نمی
بيند اگر ما اين کار را انجام بدهيم .هيچ چيز اتفاق نمی افتد ،اگر ما اين فرد را فريب بدهيم "،اين زمان
ميتوانيم کار بد را با راحتی انجام بدهيم .با اين حال ،هنگامی که شما به ياد داشته باشيد و ذکر هللا را انجام
بدهيد ،فقط خوبی (نيکی ،پاک نهادی ،مهربانی) به ذهن فرد می آيد .و اين (آن چيزی است که) مهم است.
ما بايد در قلب هميشه (دايمی) ذکر کنيم و هللا را فراموش نکنيم .باشد که هللا ما را در ميان کسانی قرار

دهد که او را به ياد می آورند (ذاکر) .باشد که او ما را در ميان کسانی که او را فراموش نمی کنند قرار
دهد .هللا بر عليه ما نباشد .انشاءهللا او با ما باشد.
و من هللا التوفيق.
الفاتحه
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