
 
 
 
 
 
 
 

 راه 

 
 ،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

 

 

هللا به سعادت  هکسی که در آن انتساب شده است با اجاز است. طريقت مبارکما  طريقت

مان است. هر کس نميتواند قيمتش را ببيند، امنيت بهش  (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبراين، راه هللا و  ميرسد.

راه نشان داده است، نصيب آنها است اما اين نصيب اکثر انسانها نيست. هللا به بعضی انسانها بدعت يا 

 راه امتحان است. 

 

من بهتر هستم، شما ". به طور مستقيم يا چيزی که با شما همراه استامتحان ميرسد،  طورهر 

است، عادت های بد  کردن پاکرا  ، خود کایرا . در حاليکه اين راه خوداشتباه است" اين ،هستيدبهتر 

مسلمانان مان است. " (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر شباهت، برای تربيت است. اين راه برای از بين بردن را

کسانی که در طريقت هستند الزم است بيشتر دقت به می گويد.  مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر" برادر هستند،

يک فقط  نه، ، اين يک امر استدادند که يکديگر را دوست داشته باشند. البته امرآنها  برادری کنند. به

 است. تمنی

 

افزايش يابد، ايمان  نبه طوری که مسلمانی شا، هستند استمسلمانی  اين امر برای کسانی که

می  راهآنها وارد . کنندنشرارت شان افزايش يابد، الزم است اين امر ها را بيشتر نگه دارد، الزم است 

راه از اين طرف نزديک اگر به اين " ما افزايش می يابد؟ مرتبهزمان کشف باز خواهد شد و  "کیشوند؛ 

از ديگران به طوری که اين مدرسه نيست، بنابراين کپی کنيد شويد، نزديکتر نشويد، ورد راه نشويد! 

اگر باال رفتيد يا باال نه رفتيد  اينجا ميايد تسليم می شويد. چنين چيزی در اينجا وجود ندارد.برويد.  رباالت

هنگامی که شما  . نه،شماستاين وظيفه  ،دهيدن مانجا امر ها راشما اين است که وظيفه تان نيست. وظيفه 

اين کار  شيطانمی کند.  هبا مورد باال رفتند يا باال نرفتند مشغول می شويد، شيطان به طور مداوم وسوس

 را می کند براينکه آنچه انجام می دهيد بيهوده شود. 

 

 کند، تظحافمامتحانات ما را از اين طريقت، يک چيز زيبا است اما خيلی امتحان دارد. هللا 

 .نکنيماطاعت  ن راما نفس انشاءهللا

 

 و من هللا التوفيق.

 .الفاتحه

 



 

 

 

 

 

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت رّبانی

 ، درگاه أكبابا، فجر۱۴۴۰ االآخرجمادی  ۲۴


