
 
 
 
 
 
 
 

 امتحان بیماری 

 
 ، 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

 

 زين  یماريب.  شکر  را  خدا  است،  شده  یسپر  امتحان  نيا  شکر  را  خدا.  خدا  به  شکر  و   الحمدهللا 

 نعمت   ک ي  نيا .  خداست  خواست  نيا .  افتد  یم   اتفاق  همه  یبرا  که  است  یزيچ  نيا.  است  امتحان  ک ي

 . داد یسالمت هم  خدا  شکر، را خدا. است نعمت دهد  یم  خدا  که يیزهايچ. است

 

  ی دعا  لطف  به.  است  شفابخش  نماز.  است  نماز  در  شفا  نيبزرگتر  که  است  خداوند  حکمت  نيا 

 شيافزا  ها  نعمت   خدا  شکر  با  و   ميکن  یم   شکر  را  خدا.  ميدار  را  خود  یسالمت  برادران،  یدعا  و  مؤمنان 

  یوقت  ديگو   یم   او .  است  رفاه  و   یسالمت  نعمت  نيبزرگتر  فرمود،(  ص)  ما  امبريپ  که  همانطور.  ابدي  یم 

 آن  قدر  باشد  ماريب  که  یکس.   ديبخواه  یسالمت  و   استغفار.  ديکن  آمرزش  طلب  خدا  از  د،يخوان  یم   نماز

 حال  نيا  با   و .  است  داده  را  ینعمت  نيچن  خداوند   رايز  کند،  یم   شکر  شتريب   و   داند  یم   بهتر  را  نعمت

  نعمت   نيکوچکتر  خاطر  به  را  خود  یزندگ   تمام  اگر.  دانند  ینم   را  آن  ارزش  و   هستند،  ناسپاس  انسانها

  با .  است  آن  ستهي شا  خداوند  که  ستين  یزيچ  آن  از  سپاس  و   شکر  بازهم  د،ي باش  سپاسگزار  یجسم   یسالمت

  د يباش   سپاسگزار  د، ي کن  توجه."  بفرما"  د،يگو   یم   و   دهد،  یم   حساب  یب   او .  است  بخشنده  خداوند حال،  نيا

 سخاوت  نيچن  با  را  آنها  و   ديبخش   يینعمتها  نيچن  خود  عظمت  از   وجل  عز  هللا.  دي ايب  یشتري ب  یزهايچ  تا

  از  کنند یم  اميق او   هيعل که یکسان . دانند ینم را یزيچ چيه ارزش آنها. هستند ناسپاس انسانها اما  د،ي بخش

 دوباره  یناباور  ،ی امتحانات  نيچن  انيم   در  مييبگو   ميتوان  ینم   یگريد  زيچ  چيه.  هستند  جهنم  مستحق  قبل

  ما   به  او   که  باشد.  کند  محافظت  را  ما  خداوند  که  باشد.  رسد  یم   اوج  به  خدا  هيعل  انيعص  رد،يگ   یم   اوج

  شر   انواع  همه  از  آنها  نکنند،  توبه  افراد  نيا  اگر   رايز  ندهد،  قرار  افراد  نيا  ان يم   در  را  ما  و   کند  کمک

 .برد خواهند رنج

 

  ی م   است  دهي بخش  خداوند  که  را  يینعمتها  آنها.  کنند  یم   شکر  را  خدا  اما  هستند،  ساکت  مسلمانان 

 ز يچ ن يمهمتر ن يا و  بود ميخواه همراه قتي حق با شهيهم   ما نشاهلليا.  کند  یاري را ما خداوند که باشد. دانند

  کنار   در  شهيهم   مؤمنان : "ديگو   یم (  ص)  ما  امبريپ.  شد  ميخواه  موفق   امتحان  نيا  در  ما  نشاهلل،يا.  است

  ی وقت.  است  خوب نباشد  اگر  ا ي  باشد،  ضيمر  اگر  ی حت است  یخوب  تيوضع   در  مؤمنان  ک ي."  هستند  ريخ

 ديشه   رند،يم   یم   یدم ي اپ  نيچن  از  که  یکسان  و   ،  دهد  یم   پاداش  یقدردان   پاس  به  خداوند  است،  ضيمر

 .شوند یم  محسوب

 

 که  یکسان.  افتي  یخواه  را  خوب  و   باش  خدا  با.  است  داده  یخوب  نوع  هر  مؤمنان  به  خداوند 

  یارزش چيه هم باز  باشند، داشته را گري د جهان  ده  بلکه  ا،يدن  تمام تنها نه اگر یحت هستند، خدا مخالف



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  خود   نفع  به  ی حت  که  ی شخص  باشد  داشته  تواند  ی م   یا  ده يفا   چه.  بود  خواهد  دهي فا  ی ب  و   داشت  نخواهد

 ست؟ ين

 

 و من هللا توفيق.  

 الفطحه.  

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت ربّانی

 ، درگاه أكبابا، فجر ۱۴۴۲ جمادی االخر ۱۹


