
 
 
 
 
 
 
 

 استحکام 

 

 ،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

 

 

." است توفيق مداومکرامت  بزرگترين ،"اجًل الکرامات، دوام التوفيق"گفته شده است که 

 کرامات، و همچنين توفيق، چيزهای خوبی که انجام می دهيد به طوری مداوم انجام بدهيد. بزرگترين

 حياتبرای  مسئله مهم يک اين انجام ندهيد، ترک می کنيد. طور مداوم، سپس به برخی را انجام دهيد

 انسانی است.

 

کار می آخرت  برایکه  انسان هایهستند،  عين شکلدنيا کار می کنند،  برایکه  انسان های

و سپس  عبادت می کنند، انسانها خيلی اوقاتچونکه برای آخرت، بعضی  هستند. عين شکلکنند، 

کاهش ، خسته می شود، سپس او اولياء می شوديک ماه  دراو فکر می کند که  ند.حفظ کننميتوانند اين را 

. کمی انجام بدهيد اما اين بيهوده به پايان می رسد. را ترک می کند همهسپس به طور مستقيم ، نمی يابد

شما بنده محبوب هللا می شويد، اولياء هللا می  اين برای شما کافی است.آن را در طول حيات انجام بدهيد، 

 شويد.

 

هنگامی که او اين کار را می کند، و يک هنر داد،  انسان هللا به. هستندکمی متفاوت  های همسئل

 در کشورهای مسلمان ما همسئلحکمت هللا است، اين  يشتر کار کند.او اين کار را انجام می دهد تا ب

 با آنها کار خود قبالً او ، زيرا نيست مشغولو کسانی که ايمن ندارند کفران با  شيطان، چونکه بيشتر است

می دهد. ملت ما يک انجام  ممکن بود که صد سال پيش به عين شکلدارد،  کاريک  آدم .تمام کرده است

آنجا  ملت د که بسياریيمتوجه می شواز اينکه يکی يا دو سال بگذارند،  کار زيبا انجام می دهد، و قبل

، بيشترسکه يکی يا دو  برایبه دست بياورند،  پول بيشتر نکهبراي می کنند.اين دفه حيله ميروند، اما 

 ميروند. ، و هر چيز از دست می دهند داشتندکه را  آنچه

  

، در سوريه، نيز در ترکيهنه تنها در  است. طوریاين ، در مملکت های اسالمیما مملکتدر 

د، نمی توانند کيفيت را آنها توسط شيطان شکست خورده ان عينی اسالمی عين شکل است. نعالمياتمام 

آنها می گويند: "اجازه بدهيد  چيز انجام می دهند. هرآنها اين کار را با غذا، نوشيدنی، لباس، . حفظ کنند

ها نزديک به آن کهنمی توانند تحمل کنند از آن مردم  بعدو بيشتر به دست بياورم، من فقط يک يا دو سکه 

اگر چيزی را با کيفيت  استحکام باقی بمانيد. سطحکلمه زيبا است که بايد در يک  يک اين بنابرين شوند.

  يين نياوريد.پايين اجرا کرده باشيد، ادامه دهيد؛ اما اگر شما آن را با کيفيت باال شروع کرديد، آن را پا



 

 

 

 

 

 

 

اگر  ،ندهيدد، بنابراين آنها را کاهش نبرای کيفيت پايين و همچنين برای کيفيت باال وجود دار مشتريان

دنبال راه هايی برای بهتر شدن و نه پايين يد، آن را پايين نياور .ادامه دهيد باالبا کيفيت امکان است 

 خود ادامه دهيد.سطح  بمان درآوردن آن باشيد. اگر نتوانيد آن را بهتر کنيد، سپس 

 

. اين يک قانون . يکسان است صحت، چه در سياستچه در  همسئلاين  است. مورداين در هر 

اگر انسان به اين دقت کند، آخرت او نيز چه برای کارهای دنيا، چه برای کارهای آخرت است.  طاليی

مان بشد در راه رست باقی  نصيبخوب می شود، تمام حيات او خوب می شود. هللا به ما ها کمک کند 

هللا به انسانها هدايت  است که برای انسانها بيشتر فايده دارد.چيزی  آن راه رست باقی ماندندر ماندن. 

 ضرر نرسانند. شانبه خودآنها کند، عقل و فکر عطا کند، عطا 

 

 و من هللا التوفيق.

 .الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت رّبانی

 ، درگاه أكبابا، فجر۱۴۴۰ رجب ۱۴


