
 
 
 
 
 
 
 

 خیر انجام دادن 

 

 ،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

 

 

 خير انسانهاکسی است که برای  آن ،هللا نزديفرمايد: "بهترين شما در م مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر

وجود . بهتر از اين هللا استراه  ، نشان دادنراه رستبه  را ، هدايت آنهاانسانهابرای  بودنخير است." 

 .ندارد

 

آن را در دو دقيقه فراموش می کنند.  انسانهاعمل می کنيد، و  خيردر غير اين صورت، شما 

است، اما مهمترين نکته  خيراين نيز . نيازهای مادیکمک در  کار های خير ديگر نيز وجود دارند مثل

آنها به اين دنيا آمده اند.  برای چهکنيم که يادآوری کنيم تا به آنها يادآوری  را هللا انسانهااين است که به 

، وظيفه آنها ندنوش می و ندخور می انسان شايسته تر از هر موجود ديگری است. موجودات ديگر

. همه چيز برای انسانها خلق شده اند غذا برایعنوان به . بعضی ها انسانها را کمک کردنچيست؟ 

  مهم است.داشتند،  نگهراه رست اين را به انسانها گفتند، آنها را در  شده است. خلق انسانها

 

انجام داد. او آنها را به نور آورد، و سپس  انسانهابهترين کار را برای  مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر

، که مهم را [ آنها، بلکه زندگی بعدی آنهادنيای. نه تنها زندگی ]شدرا به موفقيت تبديل  شانزندگی بعدی 

 نمونهترين است. بگذاريد او را به عنوان به مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبرهللا،  در نزدتر است، و بنابراين، 

 هللا. باشد که انشاءهللاانجام دهيم،  هللادهيم، بگذاريد آن را به خاطر بو هر کاری که انجام  بگيريمخودمان 

  ما در خير بميريم. يدبگذار، مدر خير زندگی کني يد، بگذارخير انجام بدهيمبه ما کمک کند، 

 

 و من هللا التوفيق.

 .الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت رّبانی

 ، درگاه أكبابا، فجر۱۴۴۰ رجب ۶


