
 
 
 
 
 
 
 

 عشق به این دنیا 

 

 ،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

 

 

نسبت  دنيادر معرض مشکالت مداوم هستند زيرا اهميت بيشتری برای کسب و کار در  انسانها

اين رنج ها از  اگر به آخرت برگردند، ، محل امتحان است.است دردمحل  دنيا چونکهبه آخرت دارند، 

 چيزی اين؟ چگونه می توانيم بهتر زندگی کنيم؛ "چيزهای ديگر مشغول هستندانسانها در  بين می روند.

را  سعادتراه شادی، راه انسان  به کنند، در حاليکه هللا عز و جلمی  فکر شانخودذهن با توجه به  را

 نشان داده است.

  

دنبال منافع خود هستند، برای منافع خود، به خاطر منافع خود، انسانها محقق جدا از اين، اين 

بيشتر ناراضی هستند و بيشتر  هرچند که بيشتر آنها مبارزه می کنند، زيرا آنها نتيجه ای را نمی يابند،

 خود پرستی، ميشود خود پرستی، خودخواهی خيلی خودخواهی آنها بيشتر افزايش می يابد.، می خواهند

بودن به معنای دوست  مؤمن." است مؤمنبرادر يک  مؤمنهللا عز و جل می گويد؛ " از شيطان است.

او را  ودت می خواهيد برای او می خواهيد،ن همانطور که خودش را دوست دارد، همان که برای خداشت

 ک می کنيد که همان آن را به دست بياورد.کم

 

اهميت نمی  انجام دهم، من به هيچ کس ديگرمن چيز را  هرحاال اين خودخواه؛ "اجازه بدهيد 

به دست  حضور شخصهم آن زمان  در الزم است تربيت شود.است،  انسانيتدهم." اين بيماری تمام 

آنها ، می گويندرقابت آنها . اما آنها اين را نشان نمی دهند، به دست مياورد حضور جامعهمياورد، هم 

 دنيااجازه دهيد ؛ "می گويند . انسانهاشروع می شود به طور مداوم رگمیسردحق به ديگران نمی دهند، 

 .استمنافع خودشان  چيز که فکر می کنند، آنها تنها" اهميتی نمی دهم،به آن سقوط کند، من 

 

 به خود و به ديگران خير کنند. انسانها انشاءهللاهدايت کند و  انسانها را هللابه ما کمک کند،  هللا

هللا کسانی که ديگران را کمک . بهترين ارائه دهندگان است، هللا عز و جل فراهم می کندهللا عز و جل 

ما را کمک کند که در را کمک می کند، دوست دارد. هللا  ادرانبرمی کند دوست دارند. هللا کسانی که 

 ميان کسانی که آن يکی را دوست دارد قرار بدهد. انشاءهللا اليق رضايت او باشيم.

 

 من هللا التوفيق.و 

 .الفاتحه



 

 

 

 

 

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت رّبانی

 ، درگاه أكبابا، فجر۱۴۴۰ رجب ۲۸


