دنیای احتماالت

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.
حضرت شيخ عبدهللا داغستانی (ق) ،اغلب می گفت،

في رجب ترى العجب
ياد نميآد کی اين را گفت ،اما چيزهای عجيب و غريب در رجب اتفاق می افتند ،چيزهايی که
مردم را متعجب می کنند .در ماه رجب ،چيزهای هم معنوی و هم ظاهری عجيب و غريب اتفاق می افتند.
عجيب ترين چيز معجزه سفر حضرت پيامبر (ﷺ) مان در اسراء و معراج بود.
انسان ها شگفت زده هستند با انديشن که چگونه چنين سفر می تواند انجام شود و ذهن آنها ناتوان
درک آن را ندارند .به خصوص کسانی که خود را به عنوان عالم (دانشمند) ميبينند فرض می کنند که اين
سفر در طول رويا اتفاق افتد .چرا بايد در رويا اتفاق بيافتد؟ هر کس می تواند در راه معمولی روياهای
داشته باشد .آيا اين معجزه حساب می شود؟ معجزات در راه های عجيب اتفاق می افتند ،و کسانی که آنها
را تجربه می کنند ،شاهد وقايع از چيزهای عالی هستند ،در حالی که چيزی که در رويای اتفاق می افتند
چيزی خاص نيستند .يا ذهن شان ناتوان از دريافت قدرت هللا جل جالله (ﷻ) نيستند و يا به سختی نمی
خواهند حق را بپذيرند و با بازی شيطان فريب خورده اند.
حضرت پيامبر (ﷺ) مان رسيد ،در نظر هللا ،به بزرگترين درجه و افتخار که هيچ کس ديگر نمی
تواند . ،شيطان نمی تواند اين را قبول کند ،و بنابرين شيطان ،منحرف می کنند از راه کسانی که از
خودشان فکر می کنند "عالم" هستند ،برخی فکر های را در ذهن آنها می گذارد .اين هرگز الهام نيست،
زيرا الهام تنها از سوی هللا است .اينها افکار بد هستند .شيطان سربازان زيادی دارد .تعداد مؤمنان بسيار
زياد است ،اما تعداد سربازان او بيشتر است .او در فکر انسان ها ورد می شود تا آنها را از ايمان و اعتقاد
دور نگه دارد .در نظر هللا ،اين چيزهای عجيب و غريب نيست که ايجاد کند ،بلکه آسان است .اين چيزها
به نظر انسان ها عجيب هستند .هر چيزی که سخت است برای هللا آسان است .چيزهايی که می بينيم
چيزهايی هستند که هللا به ما ها نشان می دهد.
انسان ترجيح می دهد از روش های معمولی خود استفاده کند و نمی خواهد تغيير کند .به همين
دليل است که هللا معجزه ،کرامت کرد تا ما بيدار شويم .فرمان هللا برآورده شد .اين دنيای احتماالت است؛

همه چيز ممکن است اتفاق بيفتد .به همين دليل است که يک مؤمن نبايد اين چيزها را عجيب ببيند.
او می داند که اين دستور هللا است .يک مؤمن منتظر است که ين اتفاقات عجيب اتفاق بافتند و خودش را
آماده می کند.

بگذاريد ببينيم چه اتفاقی می افتد ،چه چيزی در ماه رجب شريف اتفاق می افتند .انشاءهللا برای
انسان ها و برای اسالم خير باشند .برای کسانی که از مسير منحرف می شوند ،دشمنان اسالم و دشمنان
پيامبران ،چيزهای بدی اتفاق می افتند .هميشه اين طوری است ،در اين دنيا و در آخرت .انشاءهللا خداوند
ما را از اين اتفاقات محافظت کند و اجازه دهد آنها برای ما ها مفيد باشند.
و من هللا التوفيق.
الفاتحه

حضرت شيخ محمد محمت ربّانی
 ۲رجب  ،۱۴۳۹درگاه أكبابا ،فجر

