
 
 
 
 
 
 
 

 در زیباترین شکل 

 

 ،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، دستو، شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

که چيزی را انجام می دهيد، آن را خوب انجام دهيد،  مان فرمود؛ "وقتی (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر

هللا  است. "خالقيناحسن " چونکه هللا عز و جلانجام دهيد."  شکل زيباترينانجام دهيد، آن را به  تمام را

 است.زيباترين داده  به انسانهابه را  چيز هراست،  کرده خلق شکلچيز را در زيباترين  هر

 

آن ، دهدانجام را بهترين  هر کسدهند. اگر بانجام  به همين شکل را ها کار الزم است انسانها

 اين را انجام نمی دهم، مناگر شما می گوييد "نه،  بهتر می شود. نيز کنندزندگی  که یمملکت هر وقت

 .ندارد یاستفادههيچ ، زباله تبديل می شودبه دوباره  آن وقت پسس "بايد اين را انجام بدهد، ديگر کسی

 هللاشما آنچه را که کار های دنيا را خوب انجام بدهيد، اينطوری هللا به ثواب می دهد، نيز الزم است 

می کمک  ديگر موجودات بهاين نيز  ،فايده داردديگر  برای انسان هایهمچنين  می دهيد؛ميخواهد انجام 

" اين نياز نيست.اين را انجام ندهيم،  ،دنيوی است يک عمل خوب که برای اين دنيا انجام شده "ند.ک

نيز ، اين دنيابرای نيز انجام دهيد. زيباتر  آن را به داريد بايد شما فرصتی برای انجام کاریهنگامی که 

 انجام دهيد. بايد آنچه را که می توانيدبرای آخرت، 

 

کار ها را انجام از شما بهتر ممکن است کسانی  بايد انجام بدهيد. می توانيد که قدربه همان شما 

اينطوری هم خودت  انجام دهيد. با توجه به توانايی خود را، اما وظيفه شما اين است که بهترين دهند

همانطور که گفتيم، محتاج به ديگران نمی شويد.  نيزراحت می شويد، هم ديگران راحت می شوند، 

هر خطا در ديگران انجام می دهد،  شخص ديگر يک چيز را هراکنون عادت به تنبلی دارند،  انسانها

اجازه دهيد  ،داده است، و سر دست، پا عز و جل به هر کسچنين چيزی وجود ندارد. هللا  پيدا می کنند.

هللا نيز به هر کس نشان داد آنچه را که قادر به انجام دادن است، هر کس يک . آنها فکر کنند و عمل کنند

  دهد. هر کس بايد بهترين خود را انجامدارد. خاصی هنری 

 

بگو: "هللا همه را ميبيند، هللا ما را کمک می کند،" سپس هر چه نياز است انجام  .می بيند هللا

کند چونکه برعکس اين همان انسانها نصيب اين را هللا  فايده دارد.معنوی بدهيد، اينطوری هم مادی هم 

 هللا. می انديشد آنها شر انسانها برای را دوست ندارد، انسانهايطان شخواهد. چيزی است که شيطان می 

 .محافظت کندها از شما 

 



 

 

 

 

 

 

 

 و من هللا التوفيق.

 .الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت رّبانی

 ، درگاه أكبابا، فجر۱۴۴۰ رجب ۲


