برای هر کس آرزو خیر می کنیم

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.
ايمان بزرگترين نعمت و زيبا ترين چيز برای انسانيت است .اين چيزی ديگری است هنگامی که
ايمان مسلمان قوی تر است .حضرت پيامبر (ﷺ) مان تعريف می کند مؤمن چگونه است .کسانی که می
گويند "ال اله اال هللا محمد رسول هللا" وارد اسالم شده اند ،اما ايمان چيز ديگری است .قوی تر است.
يک آيه وجود دارد که می گويد" :شما ايمان نياورده ايد ،ولی بگوييد مسلمان شده ايم "،زيرا ايمان
هنوز به قلب شما وارد نشده است .خيلی چيزهای وجود دارند که با ايمان ربط دارند و يکی از آنها آرزو
کردن برای برادر مسلمان شما ،برادر مؤمن شما ،آنچه را که برای خودت آرزو می کنيد ،از هللا نيز آرزو
خير برای او کنيد .مؤمن صفت گفتن" :اجازه بدهيد من آن را داشته باشم و او آن را هرگز نداشته باشد"،
ندارد .مؤمن هرگز اين صفت را ندارد .اگر يک انسان فکر کند؛ "اجازه دهيد اين آدم مثل من هم باشد.
بگذار او بهتر از من باشد .هللا به او بيشتر عطا کند "،شما چيزی را از دست نمی دهيد ،هيچ چيز از جيب
شما بيرون نمی آيد .حضرت پيامبر (ﷺ) مان می گويد که فقط يک آرزو است .از ايمان است که هر کس
را بهتر از شما ببينيد.
اين فقط برای پول نيست ،بلکه نيز براينکه انسان ها در راه هدايت و همه در مسير رست باشند،
است .از ايمان است برای ديگران آرزو کردن که هللا آنها را از مراقب گناه شدند و انجام دادند کارهای بد
محافظت کند .به همين دليل است که (ما) می بينيم وضعيت کل دنيا اسالم چطور است( .ما) از هللا برای
آنها هدايت را می خواهيم ،از هللا می خواهيم که آنها خوب باشند ،و از شر و از راه های بد دور باقی
بمانند .چونکه اين نيز برای ما مفيد است ،خوب است که انسان های اطراف مان زيبا باشند .اگر انسان
های بد در همه جا ها باشند ،نيز به شما آسيب ميرسانند.
ايمان يعنی که عقل دارين .هنگامی که انسان ها عقل دارند ،بهتر می فهمند که دستورات هللا جل
جالله (ﷻ) و سخنان حضرت پيامبر (ﷺ) مان چه قدر بسيار زيبا هستند .بنابرين ،انشاءهللا برای هر کس
خير را آرزو می کنيم .انشاءهللا همه هدايت شوند ،و در راه رست باشند( .ما) از هللا خير دنيوی (مادی)
و معنوی برای مؤمنان و بندگان مسلمان آرزو می کنيم.
و من هللا التوفيق.
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