
 
 
 
 
 
 
 

 بگريزيد هللابه سوى  

 

 ،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

 

 

در چونکه  ، حمد الزم است.ا را به اين طريق هدايت کرده استم هللاکه  شکر کنيم الزم است

کدام سمت  ، آنها نمی دانند کهبدهندنمی دانند که چه کاری انجام  آخر زمان زندگی می کنيم، انسانها

آنها فکر می کنند که  دارد.مشکالت او فکر می کند که تنها  مملکتهر  .دارند تمشکالوقت  همهبروند، 

 ان داده است:را نش آدرساگر به مملکتی ديگر بروند راحت تر می شوند. هللا عز و جل 

 

وا  الّلِه  اِلَى فَِفر ُّٓ
 

هيچ  ،بگريزيد هللاسوى "پس به " .(۵۰:سوره ذاريات) "،بگريزيد هللاپس به سوى او گفت: "

اگر هر جای که بدبخت شويد.  شويد، نهدر دريا غرق  نه نياز نيست ،" می گويد.وجود ندارد ديگر چيز

اگر از کسی يا جای  . امااز بين می روند مشکالت، هللا شما را کمک می کند، بگريزيد هللاسوى باشيد به 

جز برای مشکالت نمی تواند کمک کند، ، است انسانداشته باشيد، از انسانی مثل خودت،  انتظارديگر 

آنها به سوی آنها می دويد، حتی اگر  انجام نمی دهند.وعده ، آنها بودحتی اگر او وعده داده  .کردن ايجاد

يل می شويد، سپس حر طور کار آنها تبد برده، به تو به آنها تعظيم ميکنینداده اند،  وعدهبه شما هيچ 

 انجام می دهيد براينکه آنها شما را دوست داشته باشند.

 

با کسانی  ،فرار کنهللا  نفس خود را دوست دارد. پس به سمت ،دوست ندارد ديگر ها راانسان 

بايد  اانسانهاين همان کاری است که  در غير اين صورت، کار شما بی فايده است.هستند باش.  هللاکه با 

آنچه می خواهند انجام می دهند، آنچه نفس ، دميگيرنن را انجام بدهند، اما انسانها جلوی گوش خودشا

 تنها به هيچی بگزاريدهيچی شوند.  تبديل به اين ميدوند، ميدوند که دنبالن می خواهد انجام می دهند. شا

 اوما کند که همه به  نصيب خداوند انشاءهللاکند،  محافظتهللا همه ما ها را بد است.  اين پايانبرسند، 

 برسيم.

 

 من هللا التوفيق.و 

 .الفاتحه

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت رّبانی

 ، درگاه أكبابا، فجر۱۴۴۰ رجب ۷


