
 
 
 
 
 
 
 

 خوبان و بدان

 

 ،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، دستوشيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، 

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

نشان داده  امين انسان های عنوانبه ، انخائنآخر زمان در "فرمود: مان  (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر

، هللا ما در اين زمان زندگی می کنيم ان نشان داده می شوند."خائن عنوانمی شوند؛ انسان های خوب به 

ميخواهيد شکايت کنيد؟ شما برويد و  به کیبيگناه کمک کند.  انسان هایبه به ما ها کمک کند. هللا 

 ، در حال حاضر يک خائن است.ايدکه شما شکايت کرده  آدمیشکايت کنيد، 

 

. هللا آنها چيزی بدتر می کنند، درست استرا به گرگ سپرده ايد. امانت يند؟ شما آنها چه می گو

شد اما هللا وجود دارد،  برنده. او فکر می کند در اين دنيا خيانت چيز خوبی نيست برابر خوب ها است.

 است. همهکنيم. اين مملکت سر اسالم  دقتاين چيزی است که بايد  است می دهد. مستحقهللا آنچه به آنها 

انقدر  با اينکه شما. دقت کنيمنگاه می کنند. بنابراين الزم است به اين مسائل  مملکتمسلمانان به اين 

محسن يازيجی خدا رحمتش کند،  د.نوجود دار خائنان خيلی ، هنوزرا انجام بدهيدسعی می کنيد بهترين 

وجود دارد،"  خائنی است اما خيلی يک دفه برابر با شيخ افندی بود "اين مملکت، مملکتی زيباي اوغلو

 گفت.

 

چونکه مرحمت وجود دارد، مرحمت با انسان های که رحمت به دنيا آمده است. مآنها می گويند 

سوء  خائنان از اين فرصتمرحمت داشته باشند، مهم نيست چقدر در راه رست هستند وجود دارد. 

وجود  فرارهيچ جايی برای کند اما ناحيت روشن است،  ايجاد و سعی کنيد اختالف، استفاده می کنند

ند، هيچ برنده نيستچيز به دست آوردند اما  پنج يا سهفکر می کنند در دنيا  در دست خداست. دنيا ندارد.

انسان های خوب  خوب، انسان هایبه کردن کمک برکتی ندارد، برای آنها هيچ فايده ندارد. دقت کنيد! 

 انسان خوب کردن خيلی سخت است.کردن، کسی  محافظترا 

 

به  بد را پاشا های، دمی دادن نشانبد  پاشا های به عنوانخوب  پاشا هایعثمانی  زماندر 

همين  در حال حاضر بد نشان می دادند. عنوان، خوب ها را به دمی دادن نشانخوب  پاشا های عنوان

پايان می  به آنها کارهای خوب را، دارند کاردوباره می کنند  ايجادفتنه دارد اتفاق ميافتد، کسانی که فتنه 

در دست ما ها نيست.  مسألهاين به کی شکايت می کنيد؟  است برساند. مستحقرسانند. هللا آنچه به آنها 

 پيروز می شوند. هللا  دائما  هللا است. کسانی که برابر هللا هستند البته نه در دستان شما بلکه در دستان 

 



 

 

 

 

 

 

 

هللا  ان حق شان را به دست بياورند،مظلومشود،  ظاهربرابر خوب ها است. هللا کمک کند، انشاءهللا حق 

 است بهشان برساند. مستحقکردن آنچه  ايجادرا اين فتنه  به انسان های که

 

 و من هللا التوفيق.

 .الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت رّبانی

 ، درگاه أكبابا، فجر۱۴۴۰ خراآلربيع ۷


