
 
 
 
 
 
 
 

 نعمت هدایت 

 

 ،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.شيخ محمد ناظم الحقاني، دستوشيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، 

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

در چونکه  گيج شده اندبرويم انسان ها زيارت کنون دنيا ورد آخر زمان شده است، هر جای که ا

بسم هللا  داده است، مژدهبرای ما ها يک  هللا عز و جلاين دنيا رنج زيادی وجود دارد؛ با اين حال، 

 :الرحيمالرحمن 

 

ْهتَدُونَ   الَِّذيَن آَمنُواْ َولَْم يَْلبُِسواْ إِيَمانَُهم بُِظْلٍم أُْولَئَِك لَُهُم األَْمُن َوهُم مُّ
 

، آنها امنيت دارند نها كه ايمان آوردند، و ايمان خود را با شرك و ستم نيالودند،آ (آرى،)"

 (.۸۲:سوره االنعام) ايت يافتگانند!"و آنها هددارد؛ ن بعذا دارند، حضور

 

دنيا است،  امتحان برایدنيا . نيستندبرای هميشه  دنيا اين در، هستندايمان  صاحب کسانی که

ايمان قوی دارند و به چونکه آنها  می کنند. خود را آگاهی از اين دانش زندگی باآنها  - است بعذامحل 

 می ميرند.و در هدايت امنيت نگه می دارد،  اين دنيا در هللا آنها را درسپس  ،نمی کنند اذيت ديگران

، ميبارند انسان هااکثر می کند، اما  امتحاندايت يک نعمت بزرگ است. هللا عز و جل انسان ها را ه

 .می گذاردآنها در رنج تمام حيات ، باختندبا ترس از ، آنها رنج می برند زيرا آنها ايمان ندارند.

 

 در حاليکهکند.  آنها را ادارهبايد طور مداوم فکر می کنند چه کسی  به انسان هادر حال حاضر 

 انسان ها د.ندار راحتخوبی را ميفرستد ]و[ يک زندگی سپس هللا انسان های است،  حقيقیايمان آنها 

به آنها ميرساند و  شر نوعهر  مسلما ، شيطانضعفبدون ايمان و يا با ايمان  .اين را فراموش کرده اند

به  انسان هاهنگامی که ايمان آنها کاهش می يابد، کند.  تر ضعيفرا  شان ايمان ضعيفسعی می کند نيز 

 .پايان آنها خوب هم نيستمی رسانند.  ضرر شانخود

 

هنگامی که ما برخی از تجهيزات را خريداری می کنيم، کارخانه يک کتابچه راهنمای آن را 

حضرت پيامبر را فرستد،  قران عظيم الشان، خلق کرد يک کتاب بزرگهللا عز و جل فراهم می کند. 

 هنگامی که شماه است. انجام بدهيم تعريف کرد یبه  آ زا بايد تمام چيزهای کهو را فرستاد،  مان( ملسو هيلع هللا ىلص)

 گناه شماست. شما پس از آن حق نداريد ديگران را سرزنش کنيد. الزم استتعريف را پيروی نمی کنيد، 

 



 

 

 

 

 

 

 

هللا ايمان . شما راحت تر می شود حيات، يابدافزايش می  شما فضيلتبا شکر به هللا  هللا شکر کنيم.از 

 کند. افزايشايمان مان را  ءهللاکند، انشا محافظتمان را 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت رّبانی

 ، درگاه أكبابا، فجر۱۴۴۰ االّولربيع  ۷


