
 
 
 
 
 
 
 

 اجازه دهید هللا انتخاب کند 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 .﷽    أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. 

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

 ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد يا مشايخنا،مدد يا رسول هللا، مدد يا 

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 :گويد میمان  (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر

 

تَر   ِلي ِخر   اللَُّهمَّ   ِلي َواخ 
 

آنچه را که  ما ."دهيد ها قرار می ما برای کنيد،می  انتخاب است، خوب و خير من برایآنچه "

[ و] ،شود می بد است خوب گيريم می نظر در ما که آنچه وقتها بيشتر. است نمی دانيم بد يا خوب ما برای

 ازمان  (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر که است دليل همين به. است خير ما برایاست،  بد داريم نظر در ما که آنچه

 .دهيم انجامبيشتر  اين دعا را الزم است. کند می استفاده دعا اين

 

 اهرظ بسياری های راه زيرا کن، انتخاب را خير ،بدهد را خير او بگذار ،دکن انتخاب هللا که بگذار

نشدن، بايد به هللا توکل کنيد، و دعا  گيجبرای  .شود می گيج او و ،دنآي میبه انسان  ها همسئل د،نشو می

 کنند یم فکر آنها آنچه. است بيشتر چيزها اين نيز در آخر زمانباقی بماند. کنيد که خير بيايد و شر دور 

ن آبدون آنکه بداند می کند  لدنبايک انسان چيزی را  .خورند می فريب انسان ها شود؛ می بد ،است خير

کند.  پيروی می است اشتباهيا يک انسان که  همسئلبه جای يک  [و]انسانی خير را ترک می کند چه است. 

  .هستند تر گسترده ما زمان در ها همسئلاين 

 

با  با بازی کردن. گول بزنند را آنها تا کنند می بازی ملت ها عقل با هستند شيطانی که کسانی

 است الزم براينکه از کسی ديگر فريب نخوريم بنابراين، .ميآورندم به دست ودرآمد حر ديگران هایکار

الزم است به او توکل کنيم و چيزها را به او بسپاريم. انشاءهللا، اين دعای برويم. عز و جل هللا  بر پناه لدنبا

 خوبآنچه را که  دهدب نشان ما به او بگذارآنچه را که خير است؛  دهدب نشان ما به او بگذارما ها است. 

که او  مهللا دعا کني به دهيد اجازه بنابراين باشيم، شده گيج و خوريمب فريب ما است ممکن. هللا؛ انشاءاست

 مسيرنار هم در کانشاءهللا . باقی بمانيم ،حق دارند که کسانی با کنيم، انتخاب را حق بياييد .نزند گولما را 

 را ادامه بدهيم. درست

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه



 

 

 

 

 

 

 

 رّبانیحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۹شعبان  ۲


