
 
 
 
 
 
 
 

 لطف هللا 

 

 ،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

 

 

است.  هللابرکت  ، ازاست هللا لطف. اين از شکر از هللا ،می آيد طريقتبه  که قسمتش باشدکسی 

شکر از هللا که از هر طرف دنيا . ، محقق می دهدبه کسانی که می آيند پاداش می دهد جناب هللا، انشاءهللا

آنها هم ظاهری  .نندبرميگردا( را دريافت می کنند و فائضقدرت معنوی )، آمده اندبه درگاه، به قبرس 

سفر لطف هللا را به دست می آورند چونکه  معنوی. هم مادی هم نندهم باطنی انشاءهللا ممنون برميگردا

  انجام می شود. هللانيست؛ اين چيزی است که برای  دنيااست. اين برای  هللاآنها برای 

 

فرمود: عز و جل هللا آمده است. نه برای اين دنيا  مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر ،است قيمتبی  دنيا

حضرت  کوه ها نمی دادم." کافرانرا به  قطره آبداشته، من حتی يک  مگسيک مثل  قيمت دنيااگر "

سخنان پای شما باشيم،" اما  طالی زيرمی کردن، "اجازه دهيد ما ها خوشامد گويی را   مان (ملسو هيلع هللا ىلص) پيامبر

از  . آنها از دور،باشد سودمندنيز ديگران  انشاءهللا برای ما است؛ راه، اين انشاءهللاآنها را ناديده گرفت. 

 ممنوند. آنها می آيند و ند که يک يا دو روز طول ميکشن. سفرهايی وجود داراند هآمددور  خيلی

 دارنددرگاه ها  مملکت شان تبديل می شوند.ديگران در  برای هدايت هوسيلآنها به انشاءهللا . ندبرميگردان

 سعادتآنها به د. دارند ميرسن سعادتساخته می شوند، انسانها به سمت راه رست دارند می روند، آنها به 

با کسانی که  هللا هيچ نعمتی بزرگتر وجود ندارد. در اين صورت ،و شکايات را ترک می کنندمی رسند 

 د.باش راضیمی آيند 

 

 شانخود  به مملکتآنها امروز  ،بوده اند اينجا در حدود يک ماه خانومشعبدالکريم افندی و 

انجام  خدمت حتی بيشتر اکنون آنها انشاءهللا ؛خدمت کردنخوب هستند، خيلی  انسانهای. آنها برميگردانند

وجود دارد.  هللابه خاطر  ها ما بين محبت آن يکی را دوست داريم. عشق هللا. ما به خاطر می دهند

 انشاءهللا است، بنابراين منافعبدون ! کل دنيا شود در اطراف گسترش اين انشاءهللا! شودبيشتر  انشاءهللا

 !باشد  مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبربه خاطر  بخاطر رضايت هللا باشد،

 

 و من هللا التوفيق.

 .الفاتحه

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت رّبانی

 ، درگاه أكبابا، فجر۱۴۴۰ رجب ۵


