
 
 
 
 
 
 
 

 انجام نمی دهند بازگشتانسان ها هیچ کاری بدون  

 

 ،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

 

 

کمک تالش می کند شما را  خوب دارند. اگر او منفعت انتظار ديگراناز  دنيادر اين  انسان ها

"من شما را خوب کمک د. دار تچيزی در بازگش انتظار می خواهد. در عوضچيزی  محقق، او کند

حمايت  به من الزم استشما  ،به من کمک کنيد الزم استشما يا "کردم، الزم است مرا کمک کنيد،" 

برای او حاضر  الزم استشما ، اگر شما چيزی را از کسی بخواهيديعنی . آنها منتظر پاسخ هستندکنيد،" 

 انجام بدهيد. هر کاری که ميخواهديا الزم است  به او کمک کنيد الزم استشما ، باشيد

 

 بگيرند و ندهند، يا بگيرند و کمک نکنند. اين می خواهند انسان ها يااست.  اين دنيااين در مورد 

شما  منتانسان های با عقل  کار کنند. همديگراست باعث هللا عز و جل  اينبخاطر  طبيعت انسان است.

 را نمی خواهد. او از ديگران نمی خواهد، از هللا می خواهد، انسان با عقل اينطوری است. 

 

"چه  ؛، جلوی او ايستادکسی آمدوجود داشت.  آنتيک فيلسوفیهای گذشته يک  در زمان

بدهم،" گفت. زيرا انسان با عقل بود، برای شما انجام  چيزی ،ميخواهی؟ اجازه بدهيد به شما کمک کنم

، هستيد اينطوریاگر ديگر نمی خواهم."  احسانسايه نکن، هيچ بيا کنار.  خورشيد جلوی از گفت: "

، بايد فکر او را پيروی درخواست شمااز  در عوضچونکه  نداريد. احتياج هيچکس، شما به استخوب 

  .خواهدبکه  چيزیشما به او کمک خواهد کرد با هر يا  ديصحبت می کنهرچه را او بخواهد  شماکنيد، 

 

 .دمی خواهنيست با عادت انسان يا با آنچه هللا  متناسب می خواهند آنچه انسان ها ،زماناکثر 

منت نباشد، از نگران به طوری که هيچکس کنند،  شخواه بيشتر از هللاانسان ها بايد توکل به هللا کنند، 

آدم های  دنبالان، اين چيز بيشتر الزم است. چونکه هر کس . برای انسان های اين زمکنند اجتناباين 

نمی تواند آن  انسان ها..." او اين کار را کرد، او اين کار را نکرد، "می گويد یعصبان دولت می دود و

  .بدهندرا حتی اگر بخواهد انجام 

 

 دلعبارب اال د إلعبااال يرضي 
 

هيچکس ديگر نميتواند راضی کند. ، انسان ها را راضی کند دميتوانمی گويد. هللا عز و جل 

 ن ها را راضی کند. هنوز نمی تواند انساقدرت بزرگ باشد،  رئيس دمی خواه حتی اگر



 

 

 

 

 

 

 

می راحت  انجام بدهيد. اگر اين کار را هللا باشيد ديا بنابرين به هللا توکل کنيد، به هللا برگردين، به

 عز و جل دنبال هللا انقدراگر شما و ايشان ميرويد.  ايشوناگر نه، شما اينجا و اونجا دنبال  .شويد

 نيدر انجام دادن اما را  داد. انشاءهللا خداوند حتی بيشتر میمی داد، بيشتر  دفههزار ميرفتيد، هللا 

 . کند موفق نصيحت

 

 من هللا التوفيق. و

 .الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت رّبانی

 ، درگاه أكبابا، فجر۱۴۳۹ محرم ۱۷


