راه رست

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
.
أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم﷽ .
الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،
مدد يا رسول هللا ،مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ،مدد يا مشايخنا،
شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني ،شيخ محمد ناظم الحقاني ،دستور.
طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية.
حضرت پيامبر (ﷺ) مان می گويد" ،سوره هود موهای من را خاکستری کردَ " ".شيَّ َبتْنِي هود".
کدام سوره ،کدام آيه ،اين است؟

اب َم َع َك"
فَا ْست َ ِق ْم َك َما أ ُ ِم ْر َ
ت َو َمن ت َ َ
"پس همان گونه كه فرمان يافته اى ،استقامت كن;" (سوره هود.)۱۱۲:
فقط چند کلمه در اينجا وجود دارد ،اما انسان ها به معنی توجه نمی کنند .بدون اينکه ناراحت
شوند ،می پرسند چه چيزی الزم است .در اينجا راه راست الزم است .اين راه حضرت پيامبر (ﷺ) مان
است ،چونکه اين امر نه تنها از حضرت پيامبر (ﷺ) مان ،بلکه از همه انسان های که با او هستند ،مورد
نياز است .آنها نيز الزم است در مسير مستقيم باشند .آنها نبايد مسير را با توجه به خواسته های خودشان
تحريف کنند.
مسير رست است ،بنابرين به همين ترتيب شما پيروی خواهيد کرد .به راست يا چپ منحرف
نشويد .اين چيز مورد نياز است .برای اينکه خود را در گروه خودتان دوست داشته باشند ،عمل کردن بر
اساس آنچه که آنها می خواهند ،يا عمل کردن بر اساس ميل خودتان – اگر از خواسته های شان پيروی
کنيد ،شما منحرف می شويد .حتی اگر انسان ها شما را دوست دارند ،آنچه انجام می دهيد درست نيست.
در پايان ،ممکن است کامالا بيرون از راه باشيد ،و در آن زمان هر چه شما انجام بدهيد ،بيهوده است.
استقامت مهمترين چيز است .حتی اگر شما خيلی کار انجام ندهيد ،تا زمانی که در راه هستيد،
کافی است .کارها را با توجه به خودتان انجام ندهيد .بسياری از انسان ها ،در نگاه اول به نظر ميرسد
خوب هستند ،يک سال ،دو سال ،پنج سال ،بيست سال ،پس از بيست سال؛ اگر از راه منحرف شويد و
توبه نکنيد ،به طور کامل از راه خارج می شويد و همه کار های که شما انجام داده ايد ،هيچ فايده ندارند.
هللا محافظت کند .استقامت در راه مستقيم ،حتی اگر فقط کمی انجام دهيد .انشاءهللا ما در راه رست باشيم.
هللا ما را از پيروی از خواسته های خودمان محافظت کند.
و من هللا التوفيق.

الفاتحه

حضرت شيخ محمد محمت ربّانی
 ۱۵ذيقعده  ،۱۴۳۹درگاه أكبابا ،فجر

