
 
 
 
 
 
 
 

 با توجه به نفس خودت کار نکنید 

 

 ،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

 

 

 آنهاد. نباش اهندوخمی  مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبرهللا و که  همونطوری الزم است ، مسلمانانسان

ند هنگامی که بد می کنخوب است کار ها را با توجه به ذهنيت خودشان انجام بدهند. آنها  فکر می کند که

بدتر از ضرب و شتم کرم ها سعی می کنند خوبی کنند. شيخ افندی )ق( عادت داشت بگويد: "بعضی 

 . انجام می دهندبا تالش خوبی  راهستند." شر 

 

حضرت با امر  مناسب است؟ آيا اين هللا با امربنابراين وقتی کار می کنيد، به آن نگاه کنيد. آيا 

يا که آيا آن متناسب  کند نگاه م است؛ الزنمی تواند اينطوری فکر کند؟ اگر مناسب است مان (ملسو هيلع هللا ىلص) پيامبر

صدها سال در است. به هر حال اين ملت  متناسب" با عادت های مان با سنت مان است؟ متناسبه ن

ی انجام می دهيم، مهم روقتی کا. هستندبا اسالم  متناسبما عادت های اسالم زندگی کرده است. بيشتر 

انجام  و غير ضروری را کاری جديد با توجه به خودمان هميشه الزم نيست کنيد. پيرویکه آنها را است 

، خوب کار نمی کند. هرج و مرج می شوديک چيز جديد برای خودش درست می کند،  هر کس بدهيم.

 هللا ما را از راه رست منحرف نکند. . عمل می کنيدان نفس خودت، نه بر اساس هللا امرشما بر اساس 

 

تان اگر شما اعمال خود را با توجه به اسالم انجام ندهيد، آخرت  .کوتاه است با اين حال حيات

يعنی  .پيدا نمی کنيدچيزی بدی نداشته باشيد، در عوض هيچ چيزی  نيت برای خالی است. حتی اگر شما

انسان ها می خواهند بهتر از ديگران باشند و  اکثر، برای انسان هيچ فايده ندارد.  نباشدحتی اگر گناه 

حضرت ، امر هللا را، امر زی نيست. عادت ها راچيزی که انجام می دهند شناخته شوند، اما هيچ نيا

 .دپيروی کنيرا  مان (ملسو هيلع هللا ىلص) پيامبر

 

 من هللا التوفيق.و 

 .الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت رّبانی

 ، درگاه أكبابا، فجر۱۴۳۶الثانیجمادی ۴


