
 
 
 
 
 
 
 

 ات ترین زمانپر برک 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 .ميبسم هللا الرحمن الرح. أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرین،

 مدد یا رسول هللا، مدد یا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا،

 .شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، شيخ محمد ناظم الحقاني، دستور

 .طریقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 

 

انجام می داد، زیرا       زیرا ( صبح)شيخ افندی یک صحبت کوچک مثل این پس از نماز فجر 

س از ملت پ. افتاد تلویزیون وجود نداشت، در گذشته هيچ چيز در شبها اتفاق نمی. عادت صالحين ها است

بعدا برای نماز فجر برابر بيدار می شدند؛ هر کس سر کار می رفت، هر جای که نياز . عشا ميخواهيد

 اکنون این تمام عوض. قبل ازاینکه به سر کار بروند یک نصيحت به دست می می آوردند. داشت می رفت

حت سپس بعدا نصي. ز فجر بيدار شوندملت مس از نصفه شب ميخواهد، هيچ وقت نمی توانند برای نما. شد

زود بيدار شدند خيلی مهم . کنند اما می گویند که مشکل دارندآنها فقط زندگی می. مصيحت را نميخواهند

همين  به. انسان هرچه قدر زودتر بيدار شود، بيشتر برکت به  دست ميآورد. برکت در آن زمان است. است

 .لت و پرو شدندملت بی خجا. دليل اکنون همه برکت رفت

 

هم . خيلی خوب است برابر با برادران خوب بودن. مهمترین نصيحت برادر خوب بودن است

خجالت تان در این دنيا نمی ورنر و  در آخرت . خوب برای این دنيا و هم خوب برای آخرت خوب است

چيزی است شفاعت . در آخرت صالحين اجازه شفاعت دارند. شما را در یک وضعيت سخت نمی گذارند

 .مان به آمتش شفاعت می کنند( ملسو هيلع هللا ىلص)حضرت پيامبر . مان خبر خير داده( ملسو هيلع هللا ىلص)که در موردش حضرت پيامبر 

به همين دليل است که باید . سپس اولياء، شاهدان، بندگان خوب و مومنان برای هر  کدام شفاعت می کنند

گروههای جدید که به شفاعت اعتقاد . برادران خوب داشته باشيم که هم در این دنيا هم در آخرت فایده دارند

آنها انسان ها را نيز در این دنيا در راه . نيز در دنيا دوستان خوب نيستند. ندارند در این دوره بيرون آمدند

 .نيز آنها را در  آخرت منحرف می کنند. های منحرف گمراه می کنند

 

اگر  .ریا انجام می دهد، فایده نداردمهم نيست چقدر انسانی کار کند هنگامی که آنها را به خاطر کب

ه این را برای نفست، نه برای هللا انجام داد. بگوئيم، این کار را انجام دادم و نياز به هيچ کسی دیگر نداشتم

اگر کسی . ميتوانست هرچه قدر بخواد انجام بدهد. مثل عبادت شيطان است که برای خودش بود. هيد

هللا یک صالح بفرستد به طوری که . آنچه انجام دادم هيچ چيز نيست: "تواضع باشد و اینطوری دعا کند

 را نه من این. "آن وقت هللا دعا را قبول می کند" انشاهللا اینطوری به جنت برویم،. برای ما شفاعت کند



 

 

 

 

 

 

  

خيلی عبادت کردم، چرا باید چيزی بيشتر بخواهم؟ به . آنچه من انجام دادم کافی است. نمی خواهم

ا فقط نفس خودتان را می پرستيد، هللا ر. آن وقت شما فقط خودتان را می پرستيد" احتياج ندارم،هيچ کسی 

 .هللا محافظت کند. نمی پرستيد

 

به . از دور آمده هيد. هللا از همه ما ها راضی باشد. انشاهللا ما ها صالحين و برادران خوب باشيم

انشاهللا همه فرزندان شما . هر چی آرزو کنيد وقایع شود. هللا زیارت تان را قبول کند. خاطر هللا آمده هيد

 .ندهللا این را دائم ک. با برکت زندگی کنند و محتاج هيچ کسی نباشند. ها تا روز قيامت صالحين باشند

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت رّبانی

 ، درگاه أكبابا، فجر۱۴۳۶جمادی االول  ۱۷


