
 
 
 
 
 
 
 

 است ثابت، اما آنچه نوشته شده هستندباد هوا شده مثل  گفتهحرفای  

 

 ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 .الرحيمبسم هللا الرحمن  .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

 رسول هللا، مدد يا مشايخنا، أصحاب مدد يا رسول هللا، مدد يا

 ر.شيخ محمد ناظم الحقاني، دستوشيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، 

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

که  کنيد شخواه کسیرا انجام بدهيد، به  کار يک قصد داريد "وقتیمی گويد: قرآن عظيم شان 

نمی کنند و  پيرویوعده های خود را انسانها  زمان در حال حاضر اغلب." بنويسدتوافق شده را  جزئيات

ها  یماسناد رسسردفتر امروزه،  .ند که بين هم چيز ها را بنويسيدبنابرين می گوي کنند. میيا فراموش 

سردفتر ند اکنون ه بودناميد "کاتب عدل" کسانی که .دنکن می را حتی امن تر هاآن وجود دارند که حتی

 ست.اکه برای نفع آنها  چيز يک است، انسانها. اين يک پيوند برای مينامند یماسناد رس

  

نکه کسی که قول می براي. وعده های خود دور می شوند از ، و سپسقول می دهند انسانهااکثر 

اکثر زمان ملت  بايد همه را بنويسيم.به وجود نيابد،  آيندهدر ور نشود يا اختالف ددهد سپس از آن 

"اگر شما اين را نگفتيد، پس  نه، من اين را نگفتم."" دروغ می گويند و بعدا می گويند:، صحبت می کنند

اگر نيتش خوب بود، ممکنن . مخالفت کند هرگزفرد آن وقت  ."اين چيست؟ اين در اينجا نوشته شده است

اگر چيزی برای انجام دادن وجود بنابرين، انسانها است.  صفت فراموشی يککرده.  فراموشاست 

همه باشيم، هم براينکه آنچه وعده شده انجام شود، بايد  مسئوليتی نداشته، براينکه هم جلو هللا داشته باشد

  از پيش نوشته شود.چيز 

 

..."  داشته باشم، من آن را خواهم داد،؛ "اگر من اين را انسانها می گوينددر حال حاضر اکثر 

خود را فراموش می کنند، آنها  های آنها وعده .به دادن ندارد نيازیسپس که آن وقت ميرسد ميگويد که 

را وقتی  نوشتن جزئيات مهمامر هللا  آنهاکه  بنابراين، ما می گوييم .فراموش می کنندهللا عز و جل را 

در غير اين  .نشودبراينکه فراموش  ،وعده می دهند انجام بدهنددهند يا وقتی يک کار می خواهند انجام ب

هيچ برکت و هرگز ، که يک انسان انجام نمی دهد ارزش ندارد قولی، فراوانی وجود ندارد صورت،

که آن را  داد امرخود  مرحمتاز  جل هللا عز ودليل اينکه چرا  فايده برای آن انسان باقی نمی ماند.

 اين است که به انسان ضرر نرسد.  بنويسند

 

اين " ،، فاميل من است" يا "ما ها دوست هستيماوه" ؛کنون می توانيد بگوييدا .است امراين يک 

قرار ان صادقاز  زج هللا ما را. اتفاقی نيفتادهيچ ارتباطی باقی نمی ماند، اگر چيزی اشتباه  بعدا  اما و آن، 

 ، تا ما را امتحان نکند. دندار می خود را نگهکه کلمه از کسانی هستند،  صادقبدهد، کسانی که 

 



 

 

 

 

 

 

 

 و من هللا التوفيق.

 .الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت رّبانی

 ، درگاه أكبابا، فجر۱۴۴۰ شعبان ۲۸


