
 
 
 
 
 
 
 

 شکر از نعمت های هللا 

 

 ،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

 

 

هللا . الزم است از نعمت های هللا تقدير کنيم، به آنها ارزش بدهيم، الزم است از هللا شکر کنيم

نمی دهند، يک چيز کوچک، آن را به عنوان  نعمت داده است اما اکنون اکثر انسان ها به آن اهميتی

بعضی انسان ها باغ را . در اين بدن، نعمت های جز اين نيز وجود دارند. چيزی بی قيمت نگاه می کنند

می کنند. "آگاه و آنچه از مملکت پدربزرگ و مادربزرگ خود است، اجداد شان حاصل می شود کوچک 

 " می گويند. است نا اليق ؟قيمتبا آن اين چيست؟ انقدر 

 

 آن را دريافت کنم..." نمی توانم اماگرفته ام،  دستمزدمن سالها . "ديروز اينجا يک دوست بود

شکر به هللا وا از خونه مملکت پدر و پدربزرگش . بخاطر فقر او پوست و استخوان است. او می گفت

چند کيلو، چند . "بخرد و کم بودآگاه اين چيست؟ نه، حکمت می خواست با انقدر پول . داردفندق  چند تا

او شکايت می کرد کم است هشت هزار ليره هر تن که حکمت می . گفت" سه تن. "گفتيم" تن داريد؟

. از اين شکر نمی کند، ول کرد، ريخته شدن. ليره بيست و چهار هزارسه تن، . خواست پرداخت کند

آيا هللا به اين انسان برکت می  .سپس او نميتواند از فقر در اتوبوس سوار شود، پياده مياد و برميگردد

 دهد؟ 

  

نفس برای من، "اگر شما نمی توانيد برويد و آن را جمع آوری کنيد، پر از فوکارا فقير است، 

. نيم زيادی است، بياييد يک سوم، هشت هزار ليره. بگو، و فقرا نيز برنده خواهند شد" نفس برای شما،

حکمت چه کاری را ميتواند برای شما انجام دهد؟ هللا به " .نه، حکومت انقدر پول می دهد"بعد از آن، 

. نه برکت، نه مرحمت به دست ميآوريد. اما اگر ارزش را نمی بينيد بعدا هيچ فايده نداردشما داده است، 

 . کنيد، هم رزق فقيران را از بين ميبريد، هم اسراف می کنيد چونکه هم نعمت هللا را زيان می

 

قطره قطره پر می کند، سد را پر می کند، ظرف را پر می کند، يعنی هر  )هلالج لج( هللا جل جالله 

نه تقصير حکومت، نه تقصير دولت، و . ارزش را بدانيد، به دنبال تقصير خود باشيد. چيز را پر می کند

پناه بر هللا، اگر قيمت نعمت هللا را . سبب تنبلی است، قدر قيمت را شناختند، اسراف. نه چيز ديگری است

 .ديگر هيچ تقصيری در خودشان پيدا نمی کنند، سپس محتاج می شويم. انسان ها دانيم از دست می دهيمن

 

 



 

 

 

 

 

 

 

چيز را قدردانی کنيد و آن را ارزيابی  هراگر . آنها چه می گويند؟ اين به دولت کمک می کند

و شما هم  جمع می شود، دولت قوت به دست ميآوريد، قطره قطره کنيد، همانطور که می گويند،

چه کار يک محتاج نگاه کند. اکنون همه ملت "دولت  عنوانشما محتاج نمی شويد که دولت به . همينطور

می توانند مراقب ن .دولت اين است که از شما محافظت کند کاردولت بايد چه کار کند؟ ؟ می گويند. کرد

حال ما را نگاه کنند، نمی توانند حال تجارت مان را نگاه کنند. باز هللا از آنها راضی شما باشند،  باغچه

 نگاه می کنند. را آنها حتی آنباشد، 

 

چنين . قديمی حتی دانه را در نظر می گيرند انسان های .هستندعجيب و غريب اکنون  ملت

نيم که هللا عقل با فکر عطا کند. خواهش می ک به طور مداوم  .حاضر وجود ندارد انسان هایچيزی در 

انسان با عقل هللا را بعد از اين دعای مان برای ملت است، به اين انسان ها عقل و فکر عطا کند. 

از نعمت هللا شکر می کند، نعمت هللا را تقدير ، همچنين نگه می داردميشناسد، آنچه که هللا گفت، امر را 

 می کند. 

  

گذشته  شباين حادثه . برای هر چيز اين را می گوييم ،نمی گوييم ها برای فندقاين را فقط 

 ما را هللا .چيز هردر ، بلکه جااما نه تنها اين. داده ايم اتفاق افتاد، بنابراين ما آن را به عنوان مثال

اگر اين نعمت را از محافظت کند، هللا ما را عفو کند. چونکه اگر هللا عفو نکند حال ما سخت می شود. 

 ست مان دربياورد حال ما چه می شود. هللا محافظت کند.  د

 

 من هللا التوفيق.و 

 .الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت رّبانی

 ، درگاه أكبابا، فجر۱۴۳۹محرم  ۱


