
 
 
 
 
 
 
 

 هللا رضایت 

 

 ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 .الرحيم الرحمن هللا بسم .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

کارهايمان را برای هللا انجام می دهيم تا تمام حرکت های ما باعث رضايت هللا شوند، سپس ما هر 

هللا با ما ها راضی خواهد بود. اگر هر کاری را برای رضايت هللا انجام دهيم، با توجه به نيت تان هللا می 

نيت رضايت هللا انجام  دهد، سپس هللا با شما راضی خواهد شد. اجازه دهيد هر کاری را از صبح تا شب به

وشيم، پبدهيم، حتی سرگرمی های دنيوی به خاطر رضايت هللا باشند. حالل را به دست ميآوريم، حالل را مي

 و غيره؛ هر جای که برويم، هر چيز را به خاطر رضايت هللا انجام می دهيم.

 

امروز يک سفر هست. ما به خاطر دنيا نرفته ايم، نيت ما برای اخوان های جديد ورد  انشاهللا

که برای شان فايده داشته باشد. ما اين سفر را به خاطر رضايت هللا انجام می دهيم، های طريقت و انسان 

علت هدايت شود. اکثر مسلمانان، با دنيا مشغول هستند يا بخاطر  سفر ما برکت داشته باشد، که به انشاهللا

همند. يی طريقت را نمی فچيزهای ديگر آخر را فراموش کرده اند. آنها دنبال دنيا هستند، زيبايی اسالم, زيبا

نيست اما آنها اين را نمی دانند. بعضی ها می  تغييرطريقت اساسا اسالم است، عين شريعت است، هيچ 

گويند: "شما در راه رست نيستيد،" بعضی ها هيچ خبری ندارند. به علت اين انسان های سخت, انسان ها 

 از اسالم، دين و خودشان دور می شوند.

 

ما داريم اين سفر برای نشان دادن راه، راه هللا، راه پيامبر, راه زيبا و برای اصالح آنها انجام می 

ملسو هيلع هللا ىلص( )حضرت پيامبر د، وسيله خير باشد، وسيله هدايت باشد." خداوند سفر مان را آسان کن انشاهللادهيم. 

 بيشتر انسان ها هدايت شوند. انشاهللابهتر از همه دنيا است." گفت: "وسيله هدايت يک انسان بودن  مان

 

ه هيچ خبری کسانی ک بيشتر در راه رست باشيم،احتياج داريم بيشتر هدايت دريافت کنيم و  انشاهللا

چونکه آنها قيمت خودشان  دهند. سانی که از قبل مسلمان بودن و نماز شان را انجام می، به جای کندارند

را نمی دانند، آنها به دنبال اروپا هستند، دنبال دنيا هستند. با اين حال، هللا انقدر نعمت هايی داده است. هللا 

 ز کسانی قيمتش را می شناسند قرار بدهد.ما را در ميان ا

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 



 

 

 

 

 

 

 

 رّبانیحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۴۰رفص ۱۰


