زیبایی معنویت

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 پيامبر (ﷺ) مان می گويد:

أ َحدُ ُك ْم يُؤْ ِم ُن لَ
"تا زمانی که دوستت نداشته باشی آنچه را که من دوست ندارم ،شما ايمان حقيقی به دست نمی
آوريد ،دوست داشته باشيد آنچه را که من دوست دارم و دوست نداشته باشيد آنچه را که من دوست ندارم".
انسان های دنيای اکنون در مورد مد صحبت می کنند ،و در ميان ملت ما کسانی هستند که بغضی جا ها
و چيز ها را دوست دارند .شهرت دروغين ايجاد شده است و از طريق تبليغ دروغين آنها انسان ها را
فريب می دهند براينکه يک جا معروف شود و انسان های ديگر دوست داشته باشند ،و يا اگر آنها يک جا
را دوست ندارند ،آن را در نذر ديگران غير جذاب قرار می دهند.
ديروز ،ما از اروپا و اسپانيا برگشتيم .آنها می گويند اين يک شهر زيبا است[ ،اما] هنگامی که
شما وارد می شويد و در اطراف شما نگاه می کنيد متوجه می شويد که حتی برای اهل دنيا هم زيبا نيست.
مکان های زيبا آنهايی هستند که پر از معنويت هستند .اين ها مکان های زيبا هستند .انسان های که اين
مکان ها را زيارت می کنند ،چيزهای خوب دريافت می کنند ،چيزهای خوب می بينند .معنای روحانی در
اين مکان وجود دارد .در طرف های ديگر ،فرد يک زيبای می بيند ،اما در يک مدت کوتاه ،موقت (زود
گذر) است ،بعدها ،چنين مکان هايی باعث خستگی برای انسان ها می شوند .آنها يک فايده يا چيزی شبيه
اش دريافت نمی کنند ،اما نمی دانيم اهل دنيا چه دريافت می کنند.
احاديث حضرت پيامبر (ﷺ) مان بسيار زيبا است .هيچ لذت وجود ندارد ،هيچ زيبايی به انسان
نمی رساند .هر چه قدر که بيشتر از چيزهای دنيوی پر است ،روح انسان بيشتر از آن متنفر است .هللا به
ما زيبايی روحيه داد ،زيبايی واقعی زيبايی معنوی است ،اين حقيقی است .ديگران فقط فرم هستند  -هيچ
فايده از آنها دريافت نمی شود .فايده ندارد هيچ بدنی که درونش روح نباشد .انسان ها ،چنين چيزی را حفظ
نمی کنند ،بلکه آن را دفن می کنند .وقتی روح و جسم وجود دارند ،فايده نيز وجود دارد .در غير اين
صورت ،چيزی جز فريب دادن وجود ندارد.

چه چيزی باعث می شود انسان های غريب به آنجا بروند؟ آنها در درياها می ميرند و کسی که
ميرسد ،آنچه را که در ابتدا انتظار داشت ،پيدا نمی کند .اين يک وضعيت عجيب است که انسان ها به کلمه
حق گوش نمی دهند ،بلکه به کلمه شيطان گوش می دهند و پس از آن خودشان را در مشکالت قرار می
گيرند .لزم است انجام بدهيم آنچه را که حضرت پيامبر (ﷺ) مان می گويد ،زيرا آنچه که او دوست دارد،
آن چيز است که در حقيقت لزم است دوست داشته باشيم ،و آنچه را که دوست ندارد ،قابل عشق نيست.
انشاءهللا خداوند به همه ما ،حقيقت را نشان دهد ،به طوری که خودمان را با يک چيز خالی بعد از يکی
ديگری خسته نکنيم ،بيهوده زندگی نکنيم .اجازه دهيد راه او را پيروی کنيم ،هللا به ما کمک کند .انشاءهللا
نفس خودمان را اطاعت نکنيم.
و من هللا التوفيق.
الفاتحه

حضرت شيخ محمد محمت ربانی
 ۱۴رجب  ،۱۴۳۹درگاه أكبابا ،فجر

