
  
 
 
 
 
 
 

 طعم 

 

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

حريص است. بخاطر طعم شان اکثر زمان در ضرر هستند. طعم يعنی چشمای گرسنه.  انسان

می کند  اغراقمی دهد. در يک مثل نرمال کسی يک چيز را  فريبطعم مثل طعمه است، آنها را 

می گويد که اين را به شما ميخواهد بدهد. شما اجازه می ديده شود؛ و سپس بزرگتر  بار صدبراينکه 

دهيد او شما را فريب بدهد و پيشنهاد را قبول می کنيد، اما در پايان ضرر به شما ميرساند، هيچ چيزی 

 پيدا نمی کنيد.

 

  .است ارزان ظاهرا  .اند فروخته نفر ده به را آپارتمان يک اانسانه یضبع که شنويم می ما

برای مال يزی به دست نيآوردند. طعم چ هيچ آنها از کدام هيچ رفتند، اما معامله دنبال آنهاهمه  بنابراين

لی است، آن جای حقيقی است. هلل صضرر است، برای آخرت طعم بايد داشته باشيد، آن جای ااين دنيا 

مالک او بزرگ است، . دهد می شما به هزارد می دهد، حتی صمی دهد،  اعز و جل برای يکی شما ده ت

اهل  ترين پاييندهد. تمام دنيا را به يک انسان هديه ترسی ندارد که  هيچترسی ندارد. هللا عز و جل  هيچ

 در سال هزار صدهاجنّت شود؛  ورود که آخرينمثل اين دنيا را به دست مياورد. حتی  قدر همانجنّت 

ه به دست مياورد چميرود، سپس عفو می شود و آن وقت وارد جنّت می شود، اين دنيا در مقايسه آن جهنم

 يزی نيست. چ هيچ

 

الزم است فکر کند اگر يعنی طعم برای آخرت الزم است باشد، الزم نيست برای اين دنيا باشد. 

ونکه نيز رزق کودکان و چ ،دباشي خورده فريب که نيست خوبه انجام می دهد، درست است. چآن

خانواده خود را نيز از دست می دهيد اما به جای آن همان قدر که توانستی برای آخرت تان انجام بدهيد. 

جناب هللا از کريم خودش می . دهد می پاداش برابر ده حداقلی که انجام بدهيد هللا عبادتبرای هر نيکی يا 

هللا اين طعم خوب الزم نيست برای اين دنيا نگران باشيم، انشاءهللا الزم است برای آخرت کار کنيم.  دهد.

 .نکنيم نگاه آن به کهانشاءهللا هللا کمک کند است،  زبيلآخرت را به ما ها عطا کند. ای دنيا 

 

 و من هللا التوفيق.

 .الفاتحه

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت رّبانی

 ، درگاه أكبابا، فجر۱۴۴۰ االولجمادی ۲۷


