
 
 
 
 
 
 
 

 و عبادت شبانه هللا عظمت 

 

 ،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

 

 

؛ "آيا کسی است که فرود می آيد به آسمانهر شب  عز و جل، هللا وجود دارد شريف یحديث

]و[ در ذهن او نيز ]چيز ؟" می گويد، دکسی است رزق از من بخواهاستغفار می کند، کی محتاج است، 

 .عطا کردنجنت را ]يا[ به آنها  که توبه می کنند یانسانهاپيدا و عفو کردن  مثلديگری[ است، 

 

 به آسماناو در حقيقت  اما اين داستان از رحمت اوست.از مکان است،  آزادالبته هللا عز و جل 

تر است.  مقبولاست، بسيار  روز تر از عبادت قوتبسيار  ،عبادت شب. فرود می آيداکرام به عنوان 

از  هر طور در غير اين صورتسخت تر است اما مقبول تر است. البته تنها اگر ملت عبادت کنند، 

. آنها بيشتر از گناهان آنها خيلی بيشتر از ندی رسم به خانه صبح انجام می دهند و چيزهای نامناسب

هستند، لطف هللا  مخالفهستند، با شيطان  مجاهدانثواب ها شان است. اما کسانی که با نفس خودشان 

 عز و جل به دست ميآورند. 

 

، هللا عز و جل می حاشا د،نقرآن وجود دار آيت در اوقات احاديث و يا بعضیبه عنوان مثال، 

مسلمان می دانند و ديگران  خيلی آنها خودشان را با عقل تان منحرف نکنيد." هيچ وقتگويد "آن ها را 

می گويند هللا عز و جل  ههستند، در مورد اين مسئلشرک  مرتکب مشرک می بينند، می گويند ديگران را

فکر  اين را طرفی مثل ما نيست، هرگز هيچ. هللا عز و جل از دعرش مينشين، روی فرود می آيدمستقيم 

البته انسانها نمی دانند. الزم است به ان چيز ها دقت کنيم.  .اين چيز ها را ببيند دتواننميرويای ما ، نکنيد

کرده است فکر  خلق هللااگر به آنچه که در مورد اين چيز ها فکر می کنند. نياز به فکر کردن نيست. 

چقدر مکمل د، ننگاه کن شانبه خودانسانها کنيد، ممکن است به عظمت او، عظمت او فکر کنيد. حتی اگر 

شگفت  انقدر . حتی ايننيازی به هيچ چيز ديگری نيست. می شود. يعنی  او شگفت زدهخلق شده است، 

 کند. تخيلنميتواند آن را  عقل او انگيز است که 

 

 خلقنمی تواند  را انسان چيز کوچکحتی يک  هستند.م عظمانجام می دهد  هللاچيزهايی که  هر  

چيزی سفر را کپی کرديم، ما آن را کپی کرديم ..." آنها می گويند. شما نميتوانيد از ابتدا  اينکند. "نه، ما 

 هللا بی عظمتگرفته ايد.  هللارا انجام دهيد، اين همان چيزی است که شما کپی ميکنيد، که قبال از خلقت 

 . اما نيستنيازی به فکر کردن در مورد چيزهای ديگر ، نياز از به لطف های او نگاه کنيم، است حدود

 



 

 

 

 

 

 

 

هايت، حمد به هللا عز و نشکر بی   الزم است از احسان او شکر کنيم.را انجام دهيم. حتی اين ی توانيم نم

  جل.

 و من هللا التوفيق.

 .الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت رّبانی

 ، درگاه أكبابا، فجر۱۴۴۰ رجب ۱۰


