
 
 
 
 
 
 
 

 مبارکرمضان  

 

 ،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، دستوشيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، 

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

ماه مبارک است.  هر  .يما يدهرمضان رسماه رمضان ، پانزدهم  نفسخدا را شکر که امروز به 

از زمان حضرت آدم  .کرد بانتخاامت خود  یماه را برا ينا خودش را دارد. هللا عز و جل يلتفضروز 

 ياریماه بس يندر ا اند. شده لنزو یماه تمام کتب آسمان ين، در امان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر)ع( تا زمان 

 اتفاق افتاده است. يژهو يدادهایاز رو

 

 يروزیپ يک ينا اتفاق افتاد. روزها ينبه نام بدر در ا ،مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبرجنگ  ناولي 

گناهان گذشته و  حضور داشتند. مبارکنفر  ۳۱۳ ،بدر جنگدر طول  بود. جنگ نياولاسالم و  یبرا

، اما در مورد يرندگ یبه طور معمول ]فقط[ گناهان گذشته مورد بخشش قرار م شد. يدهآنها بخش يندهآ

 حضرت پيامبر ياران ينا باالترآنه .گرفتندآنها مورد بخشش قرار  ينده[ گناهان آيز]ن جنگآنها بعد از 

 ين، اولمان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبرابتدا خانواده  آنها درجه ]وجود دارد[. يندر ب هستند. مان (ملسو هيلع هللا ىلص)

، سپس دادند يتب مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبرکه بعداً به  یکسان پس، سرست شده يتهدا ی، خلفامسلمانان

 .يرهو غ احد، مردم بدرمردم 

 

 یم يوارهادروی آنهای که در جنگ بدر بودند را ، نام رتبه خود را دارد. در گذشته يزهمه چ 

 یول مرا به خاطر آنها قب ادعا هخداوند کنند.  يافتدر برکتآنها  يقتا از طر رمضاندر ماه  نوشتند

 (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر یپس از مدتگرفتند.  یروزه م بدرکه همه در  بود ضماه رمضان بود و فر کند.

ا جبران گفت که بعداً آن ر به آنها، و آنها در سفر بودند يرا، زآنها گفت که روزه خود را بشکنند به مان

آنها  کند. یباالتر را به آنها عطا م درجه هایخداوند شروع کردند و  دروزه گرفتن ی کهآنها هنگام کنند.

خداوند ما را بخاطر آنها  .غازیبه عنوان  ی، برخدشهيبه عنوان  نهاآاز  ضیعب –افتخار اسالم شدند 

باشد  باشد. يباآن افراد ز مثلما  يمانباشد که ا .عطا کند يمانابه ما ها آنها  مثلباشد که خداوند  .دببخش

ندارند. آنها خدا را فراموش کرده مان يامروز به خدا ا انسانهای يرا، زيماعتماد داشته باشکه ما به خدا 

 .ينندب ینم دنيا را ينجز ا يزیآنها چ افراط کرده اند. يادن ينرا فراموش کرده اند و در ااند، همه 

 

خداوند از ما انشاءهللا  به ما ببخشد. يمان، و به خاطر آنها اکند يیباشد که خداوند ما را راهنما

 باشد.جمعه مبارک  انشاءهللا، برکت عطا کندمحافظت کند و 

 



 

 

 

 

 

 

 

 و من هللا التوفيق.

 .الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت رّبانی

 ، درگاه أكبابا، فجر۱۴۴۱رمضان  ۱۵


