
 
 
 
 
 
 
 

 تا آن چقدر که بتوانید 

 

 ،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

 

 

 (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبرطريقت مان يک راه حق است. شکر به هللا طريقت مان به شکر به هللا، 

ارتباط  ها در وظايفآنچه انجام می دهيم، سنت ها، همه  ميايد. مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبرميرسد، از  مان

می انجام  مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبرما همان آن های هستند که های  وظايفو  روزانه اوراد. هستند اوا ب

 داد: سنت او است.

 

 را ديگران دايما انجام داد. به معنای چيزهايی که سنت موکدههستند.  سنت موکدهها  بعضی

نت های اما در طريقت هر چقدر س. به طوری که آنها خيلی زياد نمی آيندداد، اوقات انجام می بعضی 

را  ششفاعترا عمل می کنند نيز  شکسانی که سنت  که بتوانيم بايد عمل کنيم. مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر

 مهمترين چيز است. شفاعتدريافت می کنند. 

 

 نِيَّةُ اْلُمْؤِمِن َخْيٌر ِمْن َعَمِلهِ 
 

انسان ما عملش است." چونکه  مؤمن بهتر ازنيت . می فرمايدرا اين  مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر

آن نيت مان خوب است هللا  تا زمانی که، دهيم می کامل انجامنه به طور ، هر چيز را ناقص هستيم های

 قبول می کند.را 

 

ُ بُِكُم اْليُْسَر َوََل يُ۪ريدُ بُِكُم اْلعُْسَر    يُ۪ريدُ اّٰلله
 

 .(۱۸۵:سورٔه بقره" )نمی خواهد ختی راساو برای شما آسان را می خواهد و  برای شما"هللا 

در مورد اينکه آيا  م دهيد، فقط آن را انجام دهيد.آن را انجا، بنابراين، تا آنجا که قادر هستيد، انجام دهيد

می کنيد و اين سوء ظن  هللااين کار خوب انجام شد يا نه، دلسرد نشويد، اين بدان معنی است که شما به 

ما کامل درست نيست،  ما می خوانيم،؛ "می گويند انسانهابعضی هللا مرحمت دارد.  است. بدسوء ظن 

 ، تا زمانی که نيت تان خوب باشد، سپس هللا قبول می کند.بتوانيدبخوانيم." هر چهقدر به  نميتوانيم دقيقا

پيروی  را تا آنجا که می توانيم مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبرنشاءهللا در راه سنت باشيم. اجازه بدهيد ما سنت ا

 کنيم. اين نيت مان است، هللا آن را قبول کند.



 

 

 

 

 

 

 

 من هللا التوفيق.و 

 .الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت رّبانی

 ، درگاه أكبابا، فجر۱۴۴۰ رجب ۲۹


