
 
 
 
 
 
 
 

 نور هللا نمیتواند خاموش شود 

 

 ،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

 

 

 :الرحيمبسم هللا الرحمن  .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم

 

ُ ُمتِمُّ نُوِرِه َولَْو َكِرهَ اْلَكافُِرونَ  ِ بِأَْفَواِهِهْم َواَّلله  يُِريدُوَن ِليُْطِفئُوا نُوَر اَّلله
 

با دهان خود  ، مسلمان بودن رارا اسالمآنان مى خواهند نور "هللا عز و جل در قران می گويد، 

 (.۸:سوره الصف) "باشند! نور خود را كامل مى كند هر چند كافران خوش نداشته هللاولى  ;کنندخاموش 

." اين نشان می دهد خاموش کنندفوت کردن  بارا از بين ببرد و نور او را  هللاآنها سعی می کنند نور "

 هستند.  ناتوانچقدر 

  

است.  پريشان، کامال پريشاناسالم نگاه می کنيد، وضعيت  عالميانبه  وقتاين سال جديد است. 

کافر  عالميانتمام . هيچ کس با ديگران موافق نيستوجود داشته باشند. فرقه  ۷۳بيشتر از  شايد در اسالم

، "اسالم را نشان آنها می گويند. می کنند شان بسياری از آنها از داخل کمکاز بيرون حمله می کند. 

 (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبربه اسالم و به  دشمنیزش اسالم است، بدهيم،" آنچه آنها نشان می دهند برعکس آمو

پريشان هستيم اما اگر هللا بخواهد  وضعيتدر ايک  کنيد،می نگاه  را وضعيتهنگامی که است.  مان

نفر باشند، حتی اينطوری هللا ميتواند آنها را پنج  يا حتی اگر تنها سهقوت برساند،  مخلصبه قلب  ميتواند

 انجام می دهد بی فايده است.  ، آنچهبيهوده بوده است کافر عالميانتمام پيروز کند. 

 

اميد مان اما امسال  داريم کند. ما هر سال اميد می امسال تغيير انشاءهللااين سال جديد است، 

ن ا، "ما آنها را به پاياسالم حمله می کند عالميانتمام دنيای کافر به  چونکه. برای چی؟ ستبيشتر ا

 بر آنها باشد،" آنها می گويند. ظلم آنها حق دارند زندگی کنند، همهمی گويند. "ميرسانيم!" 

 

حتی اگر به وجود دارد.  ظلم تنهادر کافر هرگز عدالت وجود ندارد،  کافر است، عالمياناين 

 ، انسان ها نبايد نه اميد شوند، هللا با ما ها است،بنابراين است. ظلمعدالت باشد، عدالت آنها  ميرسدنظر 

 .هللا استبه نور، ايمان می کند" او می گويد.  کاملرا "هللا نور کنند.  خاموشنور هللا را نمی توانند 

 کنند، براينکه  خاموشآنها سعی می کنند نور هللا را بيرون حمله می کند.  کافر ازهمانطور که گفتيم، 

 



 

 

 

 

 

 

 

از بين  ايمان ما را شيطان در داخل نيز تالش ميکنند لشکرند، از بين ببرند. ايمان ما را تضعيف کن

 ببرند.

 

شود يا از بين برود، انشاءهللا ايمان ما نمی تواند از بين برود.  خاموشنور هللا نمی تواند 

از بين برود يک بار که  ظلم .قوت برساندايمان ما  هللا به تر خواهيم شد. قوتدر اين سال جديد، انشاءهللا 

آن روزها را  ، انشاءهللا نيزاست حق هللاوعده  هللا به قلب کسانی که هرگز فکر نمی کرديد ايمان برساند.

 .است حق هللاوعده برسد، نظر يعنی مهم نيست چقدر پريشان به ببينيم. 

 

 من هللا التوفيق.و 

 .الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت رّبانی

 ، درگاه أكبابا، فجر۱۴۳۹ محرم ۲


