صدا خوش بگذارید

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

ار َكعُوا َوا ْس ُجدُوا َوا ْعبُدُوا َربَّ ُك ْم َوا ْف َعلُوا ْال َخي َْر لَ َعلَّ ُك ْم
يَا أَيُّ َها الَّذِينَ آ َمنُوا ْ
ت ُ ْف ِل ُحونَ ۩
"اى كسانى كه ايمان آورده ايد! ركوع كنيد ،و سجود بجا آوريد ،و پروردگارتان را عبادت كنيد،
و كار نيك انجام دھيد ،شايد رستگار شويد!" (سوره حج( )۷۷:آيه با سجده) .خير ،تنبل بودن نيست بلکه
تا چقدر ميتوانيد خير انجام دھيد ،کمک به ديگران ،مراقبت از خانواده خود ،نيازھای آنها را حفظ کردن،
و پس از ھمه اين ،اگر محله احتياج به کمک دارند ،به آنها کمک کنيد ،به مسلمانان ،به ھمسايگان کمک
کنيد.
با اينکه خيلی پول ندارند بعضی انسان می توانند با کمک هللا برای ديگران خير باشند .اما بعضی
انسان ھای وجود دارند ،که ميليارد ھا دارند و نمی توانند خيری انجام بدھند" ،من نمی توانم" می گويند.
بعضی اوقات انسان ھای وجود دارند که از خودشان آگاه ھستند" ،من نمی توانم کاری انجام دھم .من سعی
می کنم ،اما دست من اجازه نمی دھد که من کار خير انجام دھم .من در چيزھای ديگر می دھم .من به
چيزھايی که با خواسته ھای نفس خودم راضی ھستند را می دھم ".می گويد اما ھنگامی که بايد کار خير
انجام بدھد ،خسيس می شود .به ھمين دليل انسان ھا الزم است خودشان را در کار خير انجام دادن عادت
کنند تا دفعه بعد سخت نخواھند شد.
نفس نيکی دوست ندارد انجام دھد يا سخاوتمند باشد .اگر شما تالش می کنيد که کار خير انجام
بدھيد ،در راه شما جلو گيری می کنند .ھمانطور که گفتيم ،ھر چيزی نفس خود را خوش می کند ،در يک
چشم به ھم زدن انجام می دھند .انسان ھای که قادر به انجام کارھای خير ھستند ،الزم است شکر کنند.
انسان ھای که کار خير انجام بدھند الزم است از هللا کمک بخواھند ،آن زمان هللا کمک ميرساند .گاھی
اوقات شما شاھد ھستيد که انسان ھای که پول زيادی ندارند مساجد را ساخته اند ،تکيه (صوفی ھا) ،به

خاطر رضايت هللا ،آنها چيزھای بزرگی را ساختند .شما نگاه کنيد ،آن انسان پنج سکه ندارد اما ھنگامی
که هللا می خواھد کمک کند ،با ھمت و غيرت اتفاق ميافتد.
هللا اين ھمت را به ما ارائه دھد .تنبلی زيبا نيست ،حيات طوالنی نيست ،با يک چشم به ھم زدن
می رود .انشاءهللا ھمانطور که شاعر گفت ،صدا خوش بگذاريد که باقی بماند مثل کار خير در قلب انسان
ھا.
و من هللا التوفيق.
الفاتحه

حضرت شيخ محمد محمت ربّانی
 ۴صفر ،۱۴۴۰درگاه أكبابا ،فجر

