
 
 
 
 
 
 
 

 این دنیا با شما باقی نمی ماند 

 

 ،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، دستوالفائز الداغستاني، شيخ عبدهللا 

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

از زمان آدم عليه سالم خيلی انسانها به اين دنيا آمدند، رفتند. بيليونها انسانهای ادواری آمدند، 

ا خير زندگی کنيد. رفتند. هللا به هر کس زندگی داده است، شما آن را زندگی می کنيد، الزم است آن را ب

هيچ کس در اين دنيا باقی نمی ماند و نه باقی می ماند و نه باقی مانده است. ما مثل مسافر در اين دنيا 

 , به جای ديگر ميرويم.ميآييمهستيم، ما هميشه مسافران هستيم. از جايی بيرون 

 

عاشقانش ناراحت شيخ عدنان افندی، هفته گذشته، رحمت هللا را به دست آورد. خانواده يا 

هستند، اما ما نمی توانيم هيچ کاری انجام بدهيم برای اين را عوض کردن. آنچه مهم است، با ايمان به 

آخر رفت. نه، هدف انسانها در اين دنيا نيست, در آخرت است. در اين دنيا بسياری انسانها وجود دارند، 

ن ندارند، اکثريت هستند. اکثريت اما فزونی کسانی که به آخرت فکر نمی کنند، کسانی که به آخرت ايما

 هيچ چيزی نيست.

 

پس اگر در راه راست نيستيد، حتی اگر همه دنيا ايمان نداشت باشند، هيچ فايده ندارد. نه برای 

خودشان فايده دارند نه برای هللا عز و جل فايده دارند. هللا عز و جل خير شما را می خواهد اما به خير 

نيست، شرارت تان به وا ضرر نمی رساند. هللا عز و جل همه را برای شما گذاشت تا بتوانيد شما محتاج 

پيروز شويد. آنچه را که هللا عز و جل می گويد انجام دهيد، اينطوری با خير بخاطر تان می آورند، خير 

 يک فايده ندارد. پيدا می کنيد. نه، اگر شما برای نفس خود کار می کنيد، شما ضرر پيدا می کنيد، هرگز

 

تميز آورد،   بهتر است همانطور که آمديد دنيا را ترک کنيد چونکه هللا عز و جل انسان را تر

انسان يک عمر مرتکب گناه می شود، بار گناهان مثل کوه ها است. اگر توبه استغفار کنند, توبه استغفار 

انسانها به اين نعمت فکر نمی کنند.  قبول می شود؛ گناهان به ثواب تغيير می شوند، تبديل می شوند.

 خداوند اين بيداری را به ما ها عطا کند، ما را در راه رست نگه دارد. انشاهللا

 

 

 و من هللا التوفيق.

 .الفاتحه

 



 

 

 

 

 

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت رّبانی

 ، درگاه أكبابا، فجر۱۴۴۰االّول ربيع ۲۴


