
 
 
 
 
 
 
 

 مسلمانزیبایی  

 

 ،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

 

 

 می گويد:مان  (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر

 

 ِمْن ُحْسِن إْسالَِم اْلَمْرِء تَْرُكهُ َما الَ يَْعنِيهِ 

 

 چيزهايیدر  انسانمسلمان است. اين پرسد چه نشانه ای از زيبايی  می مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر

 تداخل نکنيدنداريد  مربوط با چيزهايی که هيچدخالت نمی کند.  هيچ ارتباطی با او نداردکه ديگر 

 

دخالت چيز  کس در هر هراست. آنها آن را "دموکراسی" ناميده اند،  برعکسدر حال حاضر 

الزم ، بنابر داده استيک وظيفه خاص را  به هر کس هللا عز و جل. دارد وصوليک  چيز هرمی کند. 

ی که کسب و کار او وظايف خود را خوب انجام دهد، بايد از آن مراقبت کند و نبايد با چيزهاي است اين

در  که در اسالم هستند و برای کسانی کهبرای کسانی  است زيبا نصيحتنيست، دخالت کند. اين يک 

به سوپ تبديل می شود. آنچه شما می دانيد،  مملکتکنيد، چيز تداخل  در هراگر  چونکهنيستند،  اسالم

کاری می توانيد انجام  آنداده است.  هر کسه خاص ب امکان هللا عز و جلديگران نيز می دانند، اما 

می  هر کسصحبت کردن  ، شما نمی توانيد، اما زماندنمی توان ديگران دهيد، ديگر نميتوانيد؛ آنچه

 ، دروغ است.توانند

 

آن  آدم..." را انجام داد خطااين يا آن  آدم،.." "اين ."اگر من بودم، اين يا آن را انجام خواهم داد 

می بينيد، اين مورد ديگری است. برای اين دارو نيز وجود  است را ممکن که خطارا می داند؛ شما يک 

آن چيزهايی است که شما نمی دانيد، بنابراين شما  -کند  درستاست که او می تواند  کاریاين  ؛دارد

 تربيتخودتان را  نفس. نکنيد لمشغوخودتان را نگاه می کنيد و بيش از حد خودتان را با چيز ديگری 

 ؛بخوابيد راحتمی توانيد  آن وقت. بدهيد تاهميقادر به انجام آن هستيد  بيشتر چيزهايی که بهدهيد يا 

وجود  حضور ، همسود و برکتهم بيشتر خواهد بود.  برکتو  سود ؛خواهد شد ترت راحاطراف شما 

اطاعت  را مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبرو  (هلالج لجهللا جل جالله ) امربه اين ترتيب شما  چونکهخواهد داشت، 

 خواهيد کرد.نمشغول  شما نيست کار و بارپس شما خودتان را با چيزی که ، ميکنيد

 

 و من هللا التوفيق.



 

 

 

 

 

 

 

 .الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت رّبانی

 ، درگاه أكبابا، فجر۱۴۴۰االّول ربيع  ۹


