
 
 
 
 
 
 
 

 کرده تعلیم میمون های 

 

 ،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.شيخ محمد ناظم الحقاني، دستوالداغستاني، شيخ عبدهللا الفائز 

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

آورده  حضرت پيامبر توسط است و فرستاده هللا عز و جلاست كه  اسالم كامل ترين دين

آخرت است.   هم برای يادن ينا یبرا هم مورد ينا. در آن است يبایز يز، هر چ يزچ هر. است

کنند ،  یم يرویپرا  اامر ه آنها يشترب رهقدهر چ. استدر آن  پيروی می کنند انسانهاکه  کاملی

 قدر، در همان را اعمال نکنند امر ها يناگر آنها ا. بزرگ ميشوند يشترو ب باال ميروند يشترب

در دهند ،  یانجام م یکنند کار خوب یآنها فکر م .يستندا یم قدرکنند ، و در همان  یسقوط م

  می شوند. لرذايرسانند و  یم ضرربه خود  دارند هحاليک

 

، طور ديگر شود. در یقابل قبول تر م همان قدر ،نسبت دهد ينخود را به د انسانهرچه 

 مسخره يکبه  يلاو تبد ندارد؟ یو عزت خود اعتبار شرف اکه ب انسانی یبرا افتد یم یچه اتفاق

 يمونو "م هستند را که تحت نظارت طراحان مد یشود. آنها کسان ینم يگرید يزچ يچهبه و 

نجام بده، آن کار را انجام ، و به آنها ميگويند: "اين کار را ادا می کنندص "تعليم کرده اند یها

کار را  ين، و ايدپوش يدلباس را خواه ين: "شما امی گويندبه آنها بده،" اينطوری می شوند. 

شوند و  یم يدهپوشدرحالی که اگر انسانها با لباس های امر های هللا پوشش شوند،  کرد." يدخواه

اعمال آنها وجود  یبرا يتیمحدود يچهاست.  متناسبيز چبا هرکسی يک   کنند. یم يداپ يبايیز

می کنيد به خودت ضرر  شروع آن وقت، ميرويد امرکه شما فراتر از  ی، هنگاماما ندارد.

، هم  يدده ینم جامآنها را ان یوقتفايده برای خودمان دارند. ونکه امر های هللا محقق چرساندند 

 برکتی يچکنند که ه یم يت. سپس آنها شکايدرسان یم ضرربه خودتان  هم يدمرتکب گناه هست

بدون  يزچ يچدر پس آن وجود دارد.  ه سبب.  نمانده است یباق یآرامش يچنمانده است و ه یباق

 افتد. یاتفاق نم سبب

 

، دور کرده است منعما را  هللااز آنچه  يدو بگذار يمکن يرویپامر ها هللا را انشاءهللا 

 ی، آنها از انجام امر به معروف نهزمان "در آخر :يدفرما یم مان (ملسو هيلع هللا ىلص)حضرت پيامبر . يمبمان

همان زمان است.  ينا ،از ما محافظ کند هللاکنند."  یبد دعوت م یکنند ، و از انجام کارها یم

 شوند.   یبهره مند م مواظبتبرند. آنها از هر  یخورده اند سود م يوندخود پ ينکه به د انسان های



 

 

 

 

 

 

آنها هرگز  يددهندر حالت ضرر قرار دارند. اجازه  دايما، کنند یم یدور ينکه از د انسان های

 ، هللا به انسانها عقل و فکر عطا کند.کند هللا هدايت .به دست ميآورند یا يدهفکر کنند که فا

 

 و من هللا التوفيق.

 .الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت رّبانی

 ، درگاه أكبابا، فجر۱۴۴۰ شعبان ۲۵


