
 
 
 
 
 
 
 

 بزرگترین معجزه 

 

 ،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، دستو، شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 قرآن معجزهبزرگترين  د.دا نشان ما به را مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر معجزات هللا عز و جل

 کتابی بنويسند. نينچاست. حتی اگر همه جين و انس جمع شوند نميتوانند  معجزه شان يمظعقران  .است

از  هايیقبل از شما آماده اند، و خبر است از کسانی کهخبر در آن، ":فرمايد می مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر

 يدخوانميکه قران را  وقتی د.دار وجود دلها در سعادت  دارد وجود آن در شفا بخشی ،ها دارد شما از بعد

 ،می شود فرحناک شما قلب ،شود می فاش ."بخوانيد": گويد می او. دفرستمي آخرت ثواب بزرگ برای

 .می شود تمحافظ

 

 همآن  قطره يکها حتی  توضيحاين وجود دارند، اما تفسير  نهزارا .است آن در چيز هر

 ههرچ، هالبتقيمت آن را بشناسيم.  انشاءهللا  .بخوانيم را کتاب اينميتوانيم حمد که شکر به هللا،  ند.نيست

به ما قت آن را يمعنی آن را، حقبشناسيم، همان قدری است که هللا به ما ها نشان می دهد. انشاءهللا قدر 

 .انندوخب که آن را ، هللا نسب شان کندخوانندبرای کسانی که آن را نمی  ياد دهد.

  

 ما ن اين ادامه دارد.ی کنند، و اکنوم ظحفآن را بفهمند  هاينک بدانانسانها  هللا است، اين حکم

 قدر ميفهمندچيل برای ما ساده تر است فهميدنش، اما نمی دانيم به همين دل، می کنيم صحبت عربیکمی 

ای يک نشانهی است که معجزه  ت.اس عجيب خيلی چيز يک اين .ندمی کنن صحبتکسانی که عربی 

، ايمان مان قوت به برسانداست، از هر طرف که آن را نگاه کنيد. انشاءهللا برکت هللا با ما ها باشد، شفا 

 دست بياورد. 

 

 

 و من هللا التوفيق.

 .الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت رّبانی

 ، درگاه أكبابا، فجر۱۴۴۰ شّوال ۱۹


