
 
 
 
 
 
 
 

 رمضان مبارک

 

 ،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

 

 

ه وجود آمده است ، شرايطی بدنيابه دليل وضعيت  در ماه رمضان، اين ماه مبارک. به هللا شکر

، اما تجلی اين ماه هها يا روزهای ديگری وجود ندارد. همه اينها مخلوط شده است، ماکه تغييرات فصلی

نکنند.   ، مشکالت را درکاوند است تا کسانی که مؤمن هستندآن توسط اراده خد همهروی بر  مقدس

کارهای پر برکت و  هللادر اين ماه مبارک  کسانی که مسلمان نيستند، خداوند آنها را راهنمايی کند.

دم با آ کتابهای آسمانی که خداوند برای پيامبرانش از ابتدا بخشيده است. انسانهاخلق کرده و به  زيبايی را

 مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبربه ، ا در اين ماه فرود آمدند و آخرين، قرآن کريم، همه آنه)ع( شروع کرده بود

را با جبرئيل )ع( می خواند. آن زمان هنوز کامل نشده  آيات هااو در هر ماه رمضان تمام  فرود آمد.

برخی از آنها  الهی ارسال شدند.حی آنها از طريق جبرئيل )ع( به عنوان و ارسال شد. يکی يکی بود.

هر ماه رمضان آنها را مان  (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر شده بودند. مان رسيد (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبرمستقيماً به 

 گوش می داد. آنها رامی کرد در حالی که جبرئيل )ع(  حالصا و آنها را می خواند

 

، عبادت و خواندن قرآن کريم از فضيلت های بزرگی است که به عنوان تکميل در ماه رمضان 

در ، و می شود عطاپاداش آن توسط خداوند در اينجا  می شود. مان حساب (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر تسن

، و هنوز ]حتی[ در مثل در ای دنيانه  .ها عطا می کندچيزهای بيشتری وجود دارد که او به ما  آخرت

، اگر کسی خواندن را بلد نباشد اتی می نشينند پاداش بزرگی دارد.برای کسانی که در چنين جلس ای دنيا

يروی کند و ، پمعلم يا هر کس ديگری که می خواند مثل از يک، از قرآن خواندن شخص ديگری ميتواند

 (ملسو هيلع هللا ىلص) پيامبرحضرت که يک سنت  اويحترنماز  مثل وجود دارند ديگریيزهای چ پاداش را دريافت کند.

رکعت  بيست در واقع بايد بداند که ...انجام دهد ۸که هر کس  رکعت است. بيستدر کل  است. مان

 ضبه طوری که آن به عنوان فر .می خواند تاين همه را در جماعمان  (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبراست، اما 

 را در خانه تکميل می کرد.رکعت بقيه ، او شوندنمی  حساب

 

، حضرت ابوبکر )ره(، حضرت عمر )ره(، حضرت بعد از او آمدنده که هدايت شو آن خلفای 

می فرمايد: "از سنت  مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر. ، همه اين کار را کردندعثمان )ره(، حضرت علی )ره(

 بيرون می آيد می خواندحاال مردی که ]حتی[ نماز را  من می آيند". بعد ازمن اطاعت کنيد يا کسانی که 

چنين افرادی  .وجود ندارد نماز هایمی کند و ادعا می کند که اصالً چنين های شکايت  چنين نماز از و

 تمام آنچه از واقعی دريافت می کنيم.  ريشهخدا را شکر می کنيم که از  را در نظر نگيريد!



 

 

 

 

 

 

 

گذشته است، بنابراين نيازی به  مثل اين ادامه داده است،آمده است  مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبرزمان 

کسانی که غير از آن . سنت و جماعت است اهل ،لیصريشه ا، ابتدا نيست. جديد جستجوی ابداعات

ندارد که کارهای خير دريافت او برای شما دوست  است.حسود شيطان  صحبت می کنند، شيطان هستند.

رمضان مبارک است. همه اينها سودمند، يک ماه  که به نفع شما باشد، دوست ندارد. ، و از اعمالکنيد

.  مبارک کند مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبرخداوند آن را به خاطر  .هستند ، زيبايینور، عمل خوب، نعمت

دور نگه داشته  بالو  ، لعنتبيماری مثل، يزهای بدچامت محافظت شود. باشد که همه انواع  انشاءهللا

 .خداوند آن را قبول کندانشاءهللا  شود.

 

 و من هللا التوفيق.

 .الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت رّبانی

 ، درگاه أكبابا، فجر۱۴۴۱ رمضان ۰۳


