وقت خواب

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم .بسم هللا الرحمان 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.
أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم .بسم هللا الرحمان الرحيم:

ار َم َعا ً
شا
سبَاتًا ﴿َ ﴾٩و َج َع ْلنَا اللَّ ْي َل ِلبَا ً
َو َج َع ْلنَا ن َْو َم ُك ْم ُ
سا ﴿َ ﴾١٠و َج َع ْلنَا النَّ َه َ
﴿﴾١١
"و خواب شما را مايه آرامش تان قرار داديم )٩( ،و شب را پوششی (برای شما) )١٠( ،و روز
را وسيله ای برای زندگی معاش! (( ")١١سوره نبأ ١٠ ،٩:و " .)١١و برای شما ها خواب را برای راحتی
قرار داديم ،و شب را به عنوان استراحت خلق کرديم .و روز ها براينکه بتوانيم حقوق خود را به دست
آوريم "،هللا عز و جل می گويد .اين به همه ما ها مربوط است.
هللا عز و جل انسان ها را خلق نکرده است براينکه هميشه کار کنند؛ وقت برای استراحت ،وقت
برای عبادت ،وقت را تقسيم کرده است .وقتی برای آنها وجود دارد .خواب برای انسان ها الزم است .در
شب هم بدن صحت پيدا می کند هم انسان استوار بيدار می شود ،استراحت کرده است و خستگی رفته
است .انسان های اکنون با توجه با سر خودشان انجام می دهند .آنها تا بعد از نيمه شب نشسته اند ،سپس
آنها تا ظهر می خواند .در نتيجه ،بيماری وجود دارد ،مشکل وجود دارد ،اضطراب وجود دارد .عالوه بر
اين ،رزق کاهش می يابد ،چونکه جناب هللا؛ "وقت روز روشن بيدار شويد ،رزق تان را به دست بياوريد"
می گويد.
اگر بعد از نيمه شب بخوابيد ،نميتواند صبح زود بيدار شود .پس از دير خوابيدن ،او نميتواند در
نماز صبح بيدار او شود" :من نميتوانم بلند شوم ،چه بايد بکنم؟" می گويد" .کی ميری بخوابيد؟" " ١يا ۲
بعد از نيمه شب ".طبيعی است  ،حتی اگر اولياء است .برای نماز بيدار نمی شود ،در وقت بخوابيد ،در
وقت بيدار می شويد .بايد وقت که هللا گفته است بخوابيد و بيدار شويد .البته ،در زمان های گشته برق
وجود نداشت ،شمع وجود نداشت ،چراغ نفت روشن می کردن و تا نهايت استفاده می کردن .بعد از نماز
عشاء می خوابيدن ،برای تهجد بيدار می شدن ،سپس نماز صبح را می خواندن ،سپس رزق را نگاه می
کردن .يعنی هشت ساعت هر روز می خوابيدن.

در حال حاضر آنها در زمانش نمی خوابند بلکه بعد نيمه شب ميخوابند ،بنابرين خواب شان فايده
ندارد .روزی هشت ساعت کافی نيست ،گاهی اوقات ده ساعت ،دوازده ساعت ،هنوز هم آنها خسته بيدار
می شوند .بيشتر از هشت ساعت خوابيدن خوب نيست ،پنج يا شش ساعت الزم است .هفت يا هشت ساعت
زمانی است که هللا برای خواب اختصاص داده است .بيشتر از اين خوب نيست ،برای بدن خوب نيست،
بدن روحانيت نيست .مگر اينکه يکی بيمار باشد ،الزم نيست بيشتر از هشت ساعت بخوابد.
همانطور که گفتيم ،اين انسان ها با توجه به خواسته های خودشان هر کاری را انجام می دهند و
سپس شکايت می کنند .شما حق نداريد شکايت کنيد ،از خودتان شکايت کنيد ،نه از شخص ديگری .او می
گويد" :من نمی توانستم استراحت کنم ".البته ،اگر چيز ها را در زمانی که هللا اختصاص داده است انجام
ندهيم ،طبيعی است که فايده نداشته باشد ،حتی اگر فايده دارد ،کمترين فايده را دارد .در وقت روز روشن
ميتوانيد چرتی بزنيد .اين می تواند بعد از ظهر يا قبل از ظهر باشد .برای  ١٠تا  ١۵دقيقه ،رو زمين دراز
بکشيد ،حتی اگر نخوابيدی  ،اين دراز کشيدن هم يک سنت است هم بدن را مقاومت می کند.
جناب هللا ،ما را کمک کند در انجام دادن امر های که او به ما ها نشان می دهد ،به طوری که
کاره درست را انجام بدهيم و آسان هم در اين دنيا هم در آخرت باشد.
و من هللا التوفيق.
الفاتحه

حضرت شيخ محمد محمت ربّانی
 ۲۳محرم  ،١۴۴٠درگاه أكبابا ،فجر

