
 
 
 
 
 
 
 

 قیمت حقیقی 

 

 ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 .الرحيمبسم هللا الرحمن  .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

 أصحاب رسول هللا، مدد يا مشايخنا، مدد يا رسول هللا، مدد يا

 ر.محمد ناظم الحقاني، دستو شيخشيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، 

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

امروز جشن مسلمانان است، روز جمعه مبارک است. جمعه روزی است که بيشتر ارزش در 

( مان به انواع هديه عطا ملسو هيلع هللا ىلصنظر هللا عز و جل دارد. آن را به ارزشمند ترين انسان، حضرت پيامبر )

  کرد. کرد. او همچنين، به آمتش هديه

 

قيمت معنوی را نمی دانند، هميشه ماده را می خواهند. آنها ارزش های مادی را می  انسانها

اساس اين ارزش دارد، آن يکی خيال است. مادی  هدر حاليکخواهند و فکر می کنند معنوی خيال است. 

ديروز بودی رفت،  هر چیها مثل پول، ملک، اموال هيچکدام ارزشی ندارند، همه اينجا باقی ميمانند. 

، می خواهيد آن را حفظ امروز شما گرسنه هستيد، هيچ فايده باقی نماند. شما می خواهيد اين را ببينيد

آنها از بين ميروند. الزم است به اساس ارزش منوی اهميت دهيد. در آخرت، آنها در دستان  کنيد، اما

 تند.برای هميشه باقی ميمانند، آنهای که اينجا هستند خيال هس

    

بنابراين, اين روز جمعه, روزی مبارک است, يک هديه عالی برای ماست. جمعه شب، يکی 

مثل شب عيد، مثل شب های مقدس است. جناب هللا، به مسلمانان هديه داده ت. با ارزش اس های شب  از

جمعه، هر چيز با ارزش است. آنها يک هديه عالی برای  در است، از آن بايد استفاده کنند. شب، روز،

 ما هستند.

 

 ،غسل جمعه يک فضيلت بزرگ است، خواندن سوره کهف، ياسين :داريم وظيفه هایامروز 

عبادت انجام دهيد بيشتر ارزش از روز های ديگر دارد. الزم است  رهر چقدو امروز  خواندن قرآن

ماشين   دقت کنيم، الزم است استفاده کنيم. اين ها چيزهايی هستند که برای هميشه با انسانها باقی ميمانند.

 شما، طال شما، پول شما به آخرت نمی روند، همه آنها اينجا باقی ميمانند. آنها را پس از شما می گيرند،

خداوند  انشاهللاهللا اين ها را افزايش يابد،  .اما نه برای هميشه. کار های خير، عبادت، ثواب باقی ميمانند

 به ما ها بيشتر بدهد.

 

قصد داريد طمع داشته باشيد، در دين، اسالم، طمع در آنها می گويند طمع در دين است. اگر 

می  مگينغاگر شما طمع به دنيا آورده ايد،   .شما راحت می شويد سپس ،عبادت نه در مول داشته باش

 شويد. ديگران تو را دوست ندارند و چيزی به دست نمی آوريد. اما اگر شما طمع به آخرت داشته باشيد، 



 

 

 

 

 

 

 

عواقب   انسانها شما را دوست خواهند داشت و شما چيزی به دست می آوريد. هللا ما در ميان کسانی که

 .بدهد شان سودمند است قرار

 

 و من هللا التوفيق.

 .الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت رّبانی

 ، درگاه أكبابا، فجر۱۴۴۰االّول ربيع  ۲۴


