
 
 
 
 
 
 
 

 درب خیر 

 

 ،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

 

 

 :دعا می کندمان  (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر

 

 اللهم ال تجعل الدنيا أکبر همنا وال مبلغ علمنا
 

دنيا وسيله ای  اين يک دعا است. اين"يا هللا، کمک کن تنها برای دنيا زندگی نکنم،" می گويد. 

برای انجام کار های خير است، برای کسانی که می خواهند کار های خير در اين حيات انجام بدهند. 

 د، به عنوان هدف به آن نچسبيد. دنبال دنيا نرويد. به عنوان مقص

 

مان باشد. کارهای خير مثل حج، زکات و ماننده اينها  (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبرهدف رضايت هللا و 

به عنوان وسيله انجام بدهيد خوب است. اگر تنها بخاطر دنيا انجام بدهيد هيچ فايده بدارد، دنيا از شما 

فرار می کند. به طريق ديگر، جناب هللا دنيا را دنبال شما قرار می دهد. هر چيز آن طوری که هللا می 

برای دنيا بخواهيد اگر هللا نخواهد هيچ فايده ندارد. بنابرين برای دنيا انجام  رر چقدهخواهد می شود. 

است، از طرف هللا  تندهيد، برای هللا انجام بدهيد. وقتی درب باز شد، آن درو را ول نکنيد، خير و براک

باز کرد، وارد  است. دنيا را ول نکنيد، بعد از آن محتاج نمی شويد. هنگامی که جناب هللا يک درب را

آن درب شويد، از آن درب استفاده کنيد، از نعمت های هللا است. هللا فراموش نکن، حق هللا را فراموش 

 را فراموش نکن.  (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبرنکن، راه 

 

، دنيا از آنها فرار می ندبعضی انسانها می گويند "هيچ چيزی نخواهيد،" سپس دنبال دنيا می دو

کند. از ابتدا نيت شما برای رضايت هللا باشد، برای دنيا نباشد. اين مهم است، ولی انسانها اين فرق را 

نمی بينند. اين دنيا و آخرت تمام کننده هم هستند. آن وقت دنيا برای انسانها فايده دارد، و ثوابش بيشتر 

بودن به هيچ کس، درب های  جما هم می شود. بدون محتا می شود. به خوست خداوند انشاءهللا نصيب

 رضايت هللا برای تان باز شود انشاءهللا. 

 

 و من هللا التوفيق.

 .الفاتحه

 



 

 

 

 

 

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت رّبانی

 ، درگاه أكبابا، فجر۱۴۴۰ االولجمادی ۱۱


