ذکر کردن و شکر دادن

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:

ون
فَا ْذ ُك ُرونِي أ َ ْذ ُك ْر ُك ْم َوا ْش ُك ُرواْ ِلي َوالَ ت َ ْكفُ ُر ِ
"پس به ياد من باشيد ،تا به ياد شما باشم! و شکر مرا گوييد (در برابر نعمتهايم) کفران نکنيد! هللا
عز و جل می گويد (سوره بقره" .)۱۵۲:من را به ياد داشته باش ،من را شکر کن ".اگر مرا در خاطر
داشته باشيد ،من شما را در خاطر دارم ،و نعمات ها را بهت ميرسانم .مرا شکر کن ،مرا کافر نکن" يعنی
ورد کافر نشويد.
هنگامی که هللا را به خاطر ميآوريم ،او ما را در نظر دارد .اگر او ما را در خاطر بگيرد ،ما را
به ياد ميآورد ،هر چيز خير است .اگر نه ،اگر به خاطر نداشته باشيد ،اگر انسان ها هللا را فراموش کنند
چونکه نعمت ها را ميبينند ،تنگدستی ميرسد و هللا را بخاطر ميآورند .اين حکمت هللا است ،اين يک امتحان
است .هللا را مداوم به خاطر خواهيد داشت براينکه نعمت ها دائم خواهی يافت .اگر نه ،اگر هيچ قيمت
(ارزش) به نعمتی که ميرسد ندهيد ،هللا را شکر نکنيد ،اين نعمت ميرود ،س سپس دنبال او ميدويد.
اين چيز ها هر زمان در دسترس نيستند .شما آن را نگه داريد ،به هللا عز و جل شکر کنيد" .مرا
شکر کرد "،هللا عز و جل می گويد" .هر چيز را من می دهم ،به ديگران شکر نکن ".از قبل به هللا شکر
نکنيد ،به ديگران شکر نمی کنيد .برای ما فايده دارد که به هللا اعتقاد داشته باشيم ،شکر کنيم .حتی اگر
همه کائنات شکر کند يک ذره فايده برای هللا ندارد .يعنی اينها فقط به دليل مرحمت هللا هستند .همه نصيحت
ها ،امر ها ،توصيه ها برای ماست ،برای ما فايده دارد ،الزم است اين را بدانيم.
بسياری از انسان ها فکر می کنند حيات قشنگ دارند .آنها کسی را دوست ندارند ،اما اين کار
عاقالنه نيست زيرا آنها هللا را نمی شناسند ،جاهل هستند .آنها هيچ چيز را نمی دانند ،اگر می دانستند
راحت بودند .نصيب آن کس های که هللا عز و جل بخواهد است ،چيزی را که او نصيب نکند ،دريافت
نمی کنند .هللا به ما ها نصيب کند .انشاءهللا خاطر او دائم در قلب مان باشد ،خاطر دائم نعمت هايش ،ذکرش
راه ما باشد.

و من هللا التوفيق.
الفاتحه

حضرت شيخ محمد محمت ربّانی
 ۲صفر  ،۱۴۴۰درگاه أكبابا ،فجر

