
 
 
 
 
 
 
 

 و کرامت معجزات 

 

 ،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

 

 

د. نادامه دار تا امروز انقدر و معجزات او همچنان داردمعجزات خيلی  مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر

ايمان دروغين است. معجزات  صاحب ، بلکهنيست حقيقیايمان  صاحبندارد،  را قبولمعجزه کسی که 

ادامه شان  وفات پس از. معجزات آنها هستند هللا اولياءبرای  کرامات، در حالی که هستندبرای پيامبران 

خوب بودن تبديل شده اند. مقبره های آنها نيز مکان های  يک وسيله. آنها کمک ميکنند؛ آنها به دارند

دعا می  هللامی آورند. آنها به  خاطررا به  هللادر آن مقبره ها  انسانها]و[ به همين دليل  هستند مبارک

ن در قبرم زندگی می کنم. من می شنوم می گويد: "م مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر. ندخوانمی را  فاتحهکنند، 

قران، آيه های ، صالت و سالمشما به آنجا می رويد، ميرساند." يعنی  صالت و سالمکه به من  هر کسی

 استکه در قبر  یشخصبه و  می خواهندکه  شخصیخواندن به فايده های . انيدرا می خوفاتحه 

 ميرسانند. 

 

از  نرمالبدن انسان بدن از بين ميرود،  اما روح نمی ميرد. ميميردست؛ بدن جای خالی ني دنيابنابراين،  

 داعتقااست. اين  اهل سنت و جماعت داعتقااين . نميرودبين ميرود اما مال اولياء هللا و پيامبران از بين 

با  نی که آن را قبول نمی کنند، اقليت هستند.، اما ديگران اين را نيز قبول نمی کنند. کساخيلی ها است

 و دور شده اند. گرفته شده اندآنها  توسط ديگر یبسيار، اينکه آنها فکر می کنند تعداد خودشان زياد است

 

 ضرر به خودشان ،ميافتندآنها  بخاطر. کسانی که خودشان ميرسانندبه  ضررمهم نيستند؛  انسانهایآنها 

را نگه می  مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبرحرمت ز دست دادن هستند اما کسانی که ؛ آنها در حال اميرسانند

دريافت می  را هللا اولياءو  مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر کمک محققدرخواست کمک می کنند،  و دارند

بدون کمک  .د. همه آنها حمله می کنندندشمنان زيادی وجود دار کند چونکه دائما   راکمک آنها  هللاکنند. 

 .مرسيد بودي به پايان خود قبال  ، ما آنهامعنوی 

 

 من هللا التوفيق.و 

 .الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت رّبانی



 

 

 

 

 

 

 

 ، درگاه أكبابا، فجر۱۴۴۰ خراآلربيع ۱۳


