
 
 
 
 
 
 
 

 از دست خودتان 

 

 ،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

 

 

 :الرحيمبسم هللا الرحمن  .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم

 

 يَْوَم يَْنُظُر اْلَمْرُء َما 
ًًۚ قَد َمْت يَدَاهُ َويَقُوُل اْلَكافُِر يَا اِن َّٓا اَْنذَْرنَاُكْم َعذَاباً قَ۪ريبا

 ً  لَْيتَ۪ني ُكْنُت تَُرابا
 

و ما شما را از عذاب نزديكى بيم داديم !اين عذاب در روزى خواھد بود كه انسان آنچه را از "

و گرفتار عذاب نمى ) اى كاش خاك بودم" و کافر می گويد: می بيند، خود فرستاده ھای قبل با دست

خودش انجام داده ، از آنچه رنج می بردهللا عز و جل می گويد، "ھرچه انسان  (.۴۰" )سوره النبا: (!شدم

انجام می دھد  خودش در روز قيامت نگاه می کند، آنچه را که با دستآنچه انجام داده است انسان  است."

از  حيوانات در روز و از بين رفته بودم." چونکه خاك بودم کاشکیاى ، کفران می گويند،"را می بيند

 .جواب بدھندحساب خود از تا می شوند. تنها انسانها باقی ميمانند  خاكبين ميروند و 

 

را که با دست  آنچه، برای آنچه انجام داده اند به خود رنج می برند انسان قبل از آخرت، دنيادر 

اشتباه اين کار را با من می کند؟ هللا  چرابعضی انسانها شکايت می کنند، "" .انجام داده اند ھای خودش

در راه هللا نبوديد، در راه ھمه بخاطر کارھای خود ھستند!  "چرا من در اين وضعيت ھستم؟ من چه بود؟

"چرا هللا با من اين کار را می کند" ميپرسند. پرسيد چگونه اينطوری اتفاق افتاد؟ ميديگری بوديد، سپس 

دنبال خطا به شما کمک خواھد کرد.  هللا آن زماندرست کنيد،  را خودتان .ميبريد جاز دست خودت رن

 !نباشهللا  در

 

. ھيچ کسی او را کمک نمی کند، يگ جز خودش خطا پيدا ميکندھر کسی ددر  انساناين نوع 

 هدرحالی کندارد.  اشکالیھيچ ھمه مشکالت روی او می آيند بخاطر ديگران، و خودش  همثل اينک

نه اسالم را پيروی می کند، نه عقل را پيروی می کند، نه . خطا، اشتباه است ابتداھرچه انجام می دھد از 

 داروانسانها  نود درصد. يا چيز ديگری اتفاق می افتدبيمار می شود، انسانی را پيروی می کند، سپس 

هللا می آيد، نچيزی بيهوده ھيچ . لانرمبيماری ھای  يا روانیھای بيماری استفاده می کنند، چه برای 

  اين بايد شکر کنند زيرا اينجا ربخاطاتفاق بيافتد.  به عنوان يک مجازاتمی دھد اين  هاجاز محقق



 

 

 

 

 

 

 

حداقل ما مجازات ما را در سپس ميتوانند بگويند يک بيماری بود يا چيزی ديگری،  می شوند. مجازات

 .گرفتار خواھيم کرد دنيا

 

هللا به انسانی که در راه . به انسان ھای که در راه رست ھستند اتفاق نمی افتاد ھيچ چيزھرگز 

دنبال خطا در رست است ھيچ مجازاتی نمی رساند، محقق هللا او را کمک می کند. از طور ديگر، 

دنبال خطا در نفس خودتان باشيد، نفس خودتان را خودتان باشيد، نه در ديگران، نياز نيست دور برويد. 

 نفس خودمان رابه ھمه ما کمک کند، بياييد  هللاوضعيت شما را برطرف می کند.  هللاکنيد،  اصالح

برويم. ما در جهان راحت ھستيم، ما در آرامش و آرامش در آخرت  هللاراه  دراطاعت نکنيم، اجازه دھيد 

 ھم در آخرت راحت می شويم. ميآوريمسعادت را به دست ھم در دنيا راحت می شويم،  زندگی می کنيم.

 

، آنها فکر آنها چه می گويند ،دحرف می زننات انتخاب در مورد، آنها ھا زاين رو به خصوص

کنيد! اول نفس خودت را  شما نمی توانيد اصالح را خودشان درست می کنند.می کنند که ھر چيز 

در شما  شما ھيچ ارزش ندارد. انتخابدر طور ديگر،  .می کندبه شما کمک  کنيد، آن زمان هللا اصالح

جز به نفس  افتد، زيرا شما به ھيچ چيز ديگر ھيچ چيز اتفاق نمیھرگز فکر نمی کنيد.  مورد آخرت

خوبی  با انسان ھای انشاءهللارا اصالح کنيم، مان خودهللا ما را کمک کند که نفس فکر نمی کنيد.  انخودت

  باشيم.

 

 و من هللا التوفيق.

 .الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت رّبانی

 ، درگاه أكبابا، فجر۱۴۴۰ رجب ۳


