
 
 
 
 
 
 
 

 تقدیر هللا 

 

 ،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

 

 

هستند.  امنيتهللا در  با اجازههستند،  برنده دايماکسانی که با هللا هستند  .نترسيدباشيد،  هللابا 

... او چنين بود يا اتفاق افتاداين  که آيا شان هستندزندگی دنيوی خود حالت انقدر نگران انسانها امروزه،

. انسانها است ارزاق عز و جل هر چيز در دست هللا است، هللا .فراموش کرده اندکه آخرت را و هللا را 

هر چيز هللا  صاحبنياز به نگرانی نيست،  نگران نباشيد. ! اين يکی آمد، آن يکی رفت..."نهمی گويند، "

نان ، نوشيدن آب، انش تعداد نفس هایانسانيت، رزق آدم ها، حيات، چيز را به عز و جل است. هللا هر 

  .تقسيم کرده استرا  که می خورد و هر چيز ديگری

 

 َوُكلُّ َشْيٍء ِعندَهُ بِِمْقدَارٍ 
 

زه گيری بخوريد و نوشيدنی شما بايد بر اساس اندا"هر چيز يک مقدار دارد، يک اندازه دارد." 

انجام  ی یاين کاربه عبارت ديگر، شما نميتوانيد بيشتر از . بعد از آن نمی توانيد کاری انجام دهيدکنيد، 

 داريد احتياجاگر شما  .نفس بکشيد آن شما نمی توانيد بيشتر از، يعنی رزق در تقدير هللا است، هوا ، دهيد

 .در دهان خود قرار دهيدبيشتر  لقمهنميتوانيد يک  وقتی زمانش برسه،، شما باشد ميتواند مالتمام دنيا 

، مثل دهيد هيچ چيز شما را ناراحت کندناجازه  قوت به دست بياورد، تانباشيد، تا ايمان  هللابنابراين، با 

. کسی که ايمانش قوت دارد، مثل يک کوه است، يا خم کنداجازه ندهيد که باد شما را لمس  يک کوه،

 .، بقيه مهم نيستامر های هللااز  حفظ جزحت است. برای او با اجازه هللا هر چيز را

  

بقيه  ،است حياتايمان مهمترين چيز در اين . ايمان ببخشدهللا به انسانها  د،کن از ما محافظ هللا

، انشاءهللا با هللا باشيم چونکه ايمان ما را هم در اين دنيا، هم در آخرت ما را نجات می دهد. مهم نيست

 م، انشاءهللا در قلب مان باشد.با هللا باشي دايما

 

 من هللا التوفيق.و 

 .الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت رّبانی



 

 

 

 

 

 

 

 ، درگاه أكبابا، فجر۱۴۴۰ شعبان ۱۸


