
 
 
 
 
 
 
 

 فطر و اطاعت 

 

 ،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

 

 

.  يافت شد و برکت به وفور ،م. انشاءهللاخدا را شکر که ماه رمضان را به روشی زيبا گذراندي

نه ای از نشا انشاءهللا ، کهداشتاين ماه رمضان پنج جمعه  آخرين جمعه ماه رمضان رسيده ايم.به 

زكاتي كه در ماه رمضان با عنوان  امروز و فردا. - است دو روز مانده فراوانی ماه رمضان بود.

  به ، نگامی که قبل از عيد داده می شوده از نماز عيد ]هر زمان[ داده شود." داده مي شود بايد قبل فطر"

رد ذهن شما براساس آن انجام زمان مشخص شده خود را دارد و اين احکام بايد بدون نظر گرفتن کارک

هنگامی که يک کار خوب ، د که می آيند و می گويند خوب است، يا خوب نيستافراد زيادی هستن شود.

آنها کسانی هستند که به دنبال نفس خود می  ند.خود پيروی می کن نفسآنها از  .برای انجام دادن است

 روند.

 

آمده است همان است که  مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبردستور خداوند همانطور که در حديثی از  

خداوند به فعاليتهای  ه ما انجام می دهيم به سود ماست؛آنچ گفته می شود. مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبرتوسط 

برای افراد  گاهی اوقات چيزی .داريماحتياج  اوبه ما ، بلکه ما احتياج ندارد. او به هيچ کس احتياج ندارد

جسمی و چه از نظر روحی مفيد است. وقتی ، چه از نظر رستشپ، اما عبادت دشوار به نظر می رسد

باعث می شود  اين آورد. ، برای بدن چيز خوبی است و فراوانی را به همراه میآنها را تمرين می کنيم

و  جلو  عز –، نزديکی به خداوند را انجام ميدهيمدستوراتی  که همچنين کسب کند. شخص پاداش

، اما آنها همان چيزی هستند چيزهايی هستند که ديده نمی شوند اينها می شود. مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر

انجام دهيم  ماست امکان که به همين دليل است که بايد تا حد .در آخرت نياز داردو  دنياکه انسان در اين 

هدف ما  .باشيمکه ما قادر به تمرين  همان قدرتا  –، سنت جباو، ضفر -کنيم  حفظخداوند را  دستورو 

مه اينها البته قادر به انجام ه می بخشد. ننيت ما نسبت بهاين است که همه آن را انجام دهيم و خداوند 

نگامی که ما اين کار را با هدف اينکه می خواهيم همه اين کارها را انجام دهيم اما ه امکان پذير نيست.

ما  خداوند جمعه و ماه رمضان آن را می پذيرد. خودشاز طريق فيض  - هللا عز و جلانجام می دهيم ، 

ما  .اوست، بهترين راه اين بود که امسال اينگونه باشد. هرچه او انجام دهد خدا هخواست. مبارک کندرا 

باشد که اين  .مبارک کندباشد که خداوند آن را  .قبول می کيمديه ای از طرف خداوند اين را به عنوان ه

 ايمان ما باشد.  برایقدرت 

 

 و من هللا التوفيق.



 

 

 

 

 

 

 

 .الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت رّبانی

 ، درگاه أكبابا، فجر۱۴۴۱رمضان  ۲۹


