
 
 
 
 
 
 
 

 کردن ناسپاس بودن و شکر  

 

 ،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، دستوالداغستاني، شيخ عبدهللا الفائز 

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

به انواع مخلوقات اشراف خلق کرد اما انسان هللا عز و جل ما را به زيباترين شکل خلق کرد، 

اين را نمی دانند. آنها ناسپاس هستند، انسانها هللا را نمی شناسند. مسلمانان الزم است او را بشناسند. 

ی کنيم، نماز های مان هر روز يکی يا دو ساعت عبادت مهای او بسيار هستند، بی حساب هستند.  نعمت

نميتوانيم هزينه يک کدوم از آن نعمت ها را  ميليون ها سال عبادت کنيمرا انجام می دهيم، حتی اگر 

 بدهيم. عبادت برای ما ها فايده دارد.

 

، الزم است از نعمت هايش شکر کنيم، هرگز شکايت قرار داد دنيا، ما را در هللا ما را خلق کرد

بايد به اجازه دهيد اين کار را انجام بدهد، نکنيم. هللا به هر کس يک مهارت داده است، هنر داده است، 

هر جای که برود، او باعث می شود انجام بدهد، . انسان کند آنچه که به مهارت او بستگی دارد، پيروی

 مکانرد می شود، به  اوقات. بعضی روزانه خود را کسب کندنان  ميتواند هر جای که باشديعنی که او 

هر چه به آنها تعارف کنيد،  انسان های ديگراما بعضی کار های انجام می دهد. ، رود می ديگر های

 هرمی کنند. " اعتراضند، تنبل هستند، شکايت می کنند، در نهايت از هللا می کن بهانه هايی برايش پيدا

می  با مخالفت اين بار ؟"نگفتیسختی می کشد، من ميتوانم. چرا اين کار را به من  ،کار می کند کس

 .است بدترين او .گويد

 

د. بنابرين در گذريک جور يا جوری ديگر ميسه يا پنج روز هستيم،  برایظاهراً در اين دنيا 

دمشق، يد. يک حکايت است که شيخ بابا مان )ق( تعريف می کرد: در هر چيز طرف خوب را نگاه کن

زنگ ، قفل های زنگ زدهميخکوب يک دستگاه کوچولو داشت،  ميفروخت.چيزهای قديمی  آدميک 

رد. هنگامی که به و را جمع نمی کيک لير ، او می فروختمهم نيست چقدر ، کليددار  می فروخت. زده

اوه، کامل، ": گذاشت و گفت سر خودشدستش را بوسيد، دستش را روی پرسيدن "کارت چه خبر؟" 

 " اين آدم جواب می داد. !نميتوانست باشد بهتر! شکر به هللا

 

امروز آدمها هر چيز را دارند، هنوز هم خوشحال نيستند. ذاتاً انسان اگر ارتباط درونی نداشته 

دارد. به همين دليل، الزم است شکر کنيم، برای هر باشد، حتی اگر به آنها دنيا را ببخشيد، هيچ فايده ن

باشد، براينکه هللا از ما ها راضی باشد. رضايت هللا مهم  ممنونچيز الزم است حمد کنيم براينکه هللا با ما 

 بگذاريد حالل را در اين دنيا سه يا ، برای اين دنيا نه آمديم، برای آخرت آمديم. همانطور که گفتيماست. 



 

 

 

 

 

 

 

. باشيم همانطور که او بخواهداز هللا شکر کنيم، او برا عبادت کنيم، انشاءهللا و  دست بياوريم بهپنج روز 

ی هسته را به جاانشاءهللا انشاءهللا نور منوی و ايمان با همه ما ها عطا کند. دهد،  کمکهمه ما را  هللا

 بگيريم  نظر، مالک را در بگيريم نظرنگيريم، هللا را در  نظربگيرم، اين دنيا را در نظر را در  پوست

 

 و من هللا التوفيق.

 .الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت رّبانی

 ، درگاه أكبابا، فجر۱۴۴۰ خراآلربيع ۹


