
 
 
 
 
 
 
 

 های پاداشو  امتحانات 

 

 ،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

 

 

گرچه  از آن آگاه نيستند. انسانهاروزها می گذرد و  .داريم ميرسيمتقريباً به پايان ماه رمضان ]

 برابر نه هفتخود را به صورت  پاداش های، خداوند فضايل اين ماه مبارک آگاه نباشندممکن است از 

انشاءهللا اين  خدا می گويد اين با من پنهان است، اين فضايل رمضان. می نويسد. هفت سد برابربلکه 

يک مسلمان برای نيک و هر عمل  پاداش و فراوانی همراه می شويم. روزها بيهوده نمی گذرد بلکه با

، در غير اين صورت حتی اگر ارزشمند می شود فقط با ايمان و تسليم شدن به خدا، همه چيز فايده است.

 و ارزش نخواهد داشت. ، هيچ فايده ای در آنبه دست شما برسد و تسليم شما شوددنيا 

 

به معنای اين  "،خودشون عروس و داماد می شوند"، مانطور که به زبان ترکی می گوينده 

يک  حياتاما  .است ..." همه بی فايده و بدون ايمانکردم ناچنو  است که می گويند "من چنين خيال

ده ای برای خود و هيچ فاي آنها بی فايده است. حيات، . کسانی که ايمان ندارندمی گذردبا ارزش مسلمان 

هستيد و از اين کار اگر مسلمان  راقب باشيم و تسليم خداوند شويم.به همين دليل ما بايد م ديگران ندارند.

، اما انسته ايد احساس پشيمانی می کنيدحداقل بگوييد که در مقابل خدا از اينکه نتو ميتوانيد، ناتوان هستيد

پس در اين دنيا و س "...بودمثل آن  ،و بگوييد، "نه، اين طور نبود جنگ کنيداگر در مقابل ]اسالم[ 

 ين يک عمل مسلمان هميشه خير است.بنابرا . هيچ چيز خوبی از شما نيست.شما ميرسدبه ضرر  آخرت

و را از هم خداوند ا، با از دست دادن شغل به وجود بيايد، بيماری ي. اگر آسيبهستندتمام اعمال او خير 

صبر  - به دست نميرسدپس هيچ خيری س، اگر آنها مخالف آن باشند برای صبر خود پاداش می دهد.

 بگويد که از جانب خداست. به شما ميرسدبايد از هر چيزی که  الزم است.

 

ما در  ان برای آنها آسان باشد.مسلمان امتحاناتباشد که  اشد که خداوند از ما محافظت کند.ب 

، برخی ود ندارد که بتوانيم انجام دهيم. همانطور که می گوييمکار زيادی وج هستيم. امتحاناتزهای رو

می آيند و ضرری به همراه دارند. برای کسانی که مسلمان هستند، خير، انشاءهللا است.  امتحاناتاز 

 باشد که خداوند به ايمان ما انشاءهللا قدرت دهد.

 

 من هللا التوفيق.و 

 .الفاتحه

 



 

 

 

 

 

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت رّبانی

 ، درگاه أكبابا، فجر۱۴۴۱رمضان  ۱۸


