
 
 
 
 
 
 
 

 در یک روز عیددو  

 

 ،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

 

 

ماه رجب است هم  اولين روز، هم معه استجامروز  مبارک باشد. شد،اماه رجب خير بانشاءهللا 

اتفاق  غائبر. اول رجب اين دفه برابر اتفاق می افتد باهمدر يک روز  عيداين دو است،  ليله الرغائب

، اولين رجب، هم جمعه استهم امشب در حال حاضر اولين جمعه رجب است.  رغائبنرمال . می افتد

 انشاءهللا سال خير باشد. است، شکر به هللا. رغائب

 

انشاءهللا اين ماه ." رخ می دهد عجيبدر ماه رجب چيزهای عادت داشت بگويد، " افندیشيخ 

با کسانی است  هللاکمک ، هستند هللازيرا آنها عليه  برای کفران باشد. عجيبرجب خير برای اسالم باشد، 

 است هر چيز خوب .وجود دارد عذابشورش می کنند  هللابرای کسانی که عليه  ايمان دارند. هللاکه به 

 است اما هر چيز در دست هللا است. یپريشانوضعيت اسالم در همه دنيا در . می افتدنبرای آنها اتفاق 

سالمت نيز  پايانهستند، در  مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبرسانی که در راه ايمان آورده اند، ک هللاکسانی که به 

را نگه نمی دارند، قدر  مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبرکسانی که دشمن هللا هستند، حرمت  را به دست ميآورند.

 نيز مجازات می شوند.، دشورش می کنن هللاو همچنين کسانی که عليه ، را نمی دانند اينهاو قيمت 

 

 هللابا تا زمانی که  است با ما وجود دارد هرچه زيبايی ،شکر به هللاترس نداريم.  بنابرين ما ها

برای ما نيز  و روزهای مبارک مبارکماههای  همه ، وما ها هستنداين ماههای زيبا برای  هستيم.

حرمت باشيد،  هللاعليه اما شما ، دنيا مال شما باشد همهحتی اگر ، چيزهای ديگر هيچ قيمتی ندارند. هستند

، بی ارزش هستيد، ینکوهيدن، سکاسه ليشما  يد، هيچ فايده ندارند.داررا نگه ن مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر

 بين اکنون، شما را پرتاب می کنند. را ببنديد تخود های به محض اين که چشمهيچ ارزشی نداريد. 

 دنيا میقبل از اينکه به جهنم بروند، در اين مثل ملت کفران مد شده است،  کسانی که ايمان ندارند،

  هيچی را نگه نمی دارند. حرمتشان،  سوزاندند

 

انسان های که عقل دارند الزم است به اين راه بيايند، الزم است به هللا ايمان داشته  بنابرين،

وسيله باشند،  مبارکرا نگه دارند. انشاءهللا اين ماه ها  مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبرباشند، الزم است حرمت 

 د.نبرای دشمنان باش سزاخير باشند، 

 

 من هللا التوفيق.و 



 

 

 

 

 

 

 

 .الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت رّبانی

 ، درگاه أكبابا، فجر۱۴۴۰ رجب ۱


