
 
 
 
 
 
 
 

 دنیا منافع 

 

 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاته،

 .بسم هللا الرحمن الرحیم. أعوذ با هللا من الشیطان الرجیم

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سید األولین واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخیر في الجمعیة

 

 

 می شوند.دنیوی  اهلمی روند، آنها واجد  انسانهاخواهند، به بعضی می چیزی را  انسانهاوقتی 

آنها ، رسندتوافق می  منافع خودشان به يکآنها بر اساس داشته باشند، دنیوی اگر آنها چنین کسب و کار 

 دنیویدنیا منافع  .دننگه می دارعین شکل  ها را به همه چیز ها آدم البته .حل می کنندرا  شانخود کار

يک منافع  انتظاربه ديگران حق خودشان را می خواهند يا شايد حقش نباشد اما اگر کمک کند است، 

 است.

 

را درک  مسئلهاين  انسانها. تعداد کمی از خواهدکار کند، رضايت او را می  هللابرای  کسی که

 دعای آن يکی طرف را به دست بیاورد.خوب باشد، فقط  نیت، اگر رضايت هللامی کنند. به خاطر 

پرده  پشتهر دو طرف  آن وقت ،و آخرت را گیج می کند دنیا را مخلوط می کنند، اين بعضی انسانها

نه، اگر دعا  .درسیتوافق می به يک  ا با آنهاشمبخاطر دنیا است، بخاطر اهل دنیا، بنابراين، اگر هستند. 

به توجه می شود، با  خالص، نیت تان دارد یم را محکم نگه خودقلب ، داريد احتیاجبرای رضايت هللا 

، افتد نهاما اين اتفاق  ،می گويید "من رفته امپس از آن، اگر شما  رست پیش رفت می کند.اين کار شما 

  اين گسل شماست.

 

آنها با توجه با نفس خودشان کار می کنند، با  .خیلی درک نمی کند عقل انسانها اين را

میآورند رضايت هللا را به دست چیز را  هروقتی  .دآنها خودخواه هستنخودخواهی کار می کنند، 

به جای آن فکر می کنند که همه به خاطر کارشان اتفاق ، را فراموش می کنند هللاآنها فراموش می کنند، 

روشن و مشخص است. آنها  مسئله اکنوناين  .می دهد نیت تانآنها را بر اساس  هللاو  افتاده است.

گیرند، در مورد آنچه که در منافع خود دارند، فکر  سیاستمدار را نگه می دارند، بازرگان خود را می

سیاستمداران، تجار و هر نوع مشابه  -همه آنها  می کنند، و سپس می گويند، "اين اتفاق نمی افتد".

فتاد" ]يا[ "اين اتفاق ين اتفاق اشکايت می کنند که "ا بعدها ،فکر می کنند منافع خودشانبه  –ديگری 

 ،" می گويند.نمی افتد

 

 با توجه به نیت تان هللا عطا می کند.. می دهدبه شما آن  هللا با توجه به، است خالصنیت اگر  

  برای رضايت هللا باشد، در دنیا و در آخرت.باشد،  خالصانشاءهللا نیت مان 

 



 

 

 

 

 

 

 

 .و من هللا التوفیق

 .الفاتحه

 

 

 حضرت شیخ محمد محمت رّبانی

 ، درگاه أكبابا، فجر۱۴۴۰ اآلخرربیع ۱۱


