
 
 
 
 
 
 
 

 آدرس اشتباه 

 

 ،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، دستوشيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، 

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

آسان  چيزوقتی از هللا اجازه ميگيريم هر  هللا است آن کس که انسانها را کمک می کند. فقط

 اميد .خواهد نمی را آن هللا که وقتی افتد نمی اتفاقی یهيچهرگز جای خودش را ميگيرد.  چيزاست، هر 

 راه در که کسانی برای .بخواهيد هللا از ،ی می خواهيدچيز اگر د.ندار ای فايده هرگز ديگری شخص به

 هرگز فايده وجود ندارد. نيستند هللا عز و جل

 

را مسلمان مينامند هم هم کسانی که خودشان  .اند کردهفرو مشغله ها دنيا  در را شانخود انسانها

 ديگرانهللا را فراموش می کنند. آنها از  چيز کوچکترين کسانی که خودشان را مسلمان نمی نامند در 

ند بدون کمک هللا. آنها به شما ميگويند که کمکی کن هيچنميتوانند حاليکه که در  کنند می کمک درخواست

 جای در شما اما ، است مشخص آدرس هستيد.ها در آدرس اشتباهی چيزدر آدرس اشتباهی هستيد، دنبال 

 .هستيد خود هدفل دنبا به اشتباه

 

 من"به شما کمک می کند.  هللا سپس و هللا ميرويد رضايت اول دنبال ،دباشي مؤمن و مسلمان اگر

 به که است اين مهم نکتهخاطر منافع دنيا انجام داديد.  به ا رااينه همه اما ادم..."د انجام را آن يا اين

 که کاری از بايد نه ، ايد داده انجام رضايت هللا خاطر به را کار اين اگر .شود انجام رضايت هللا خاطر

می گويد "قلب ها در دست هللا مان  (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر .بکشيد خجالت يا ترسيدب دهيد می انجام

 فراموش را هللا شما اگر  .شود شما مانع تواند نمی کس هيچ بر ميگرداند، را ها قلب او وقتی .هستند."

 .ديمی شو روبرو تمشکال با آن وقت می دهم،" تغيير را ها قلب من ، نه" د:گوييب و ، کنيد می

 

 اگر. شوند می موفقدر اين دنيا و در آخرت  ،قبول می کنند را آن که سانی، کاست حتصين اين

 قدم هر در است الزم جالی هللا الزم است،صميميت . خودت است کار اين ،نکنيد استفاده حتصين اين از

 قرآن در .نيست ديگری کس هيچ از و خداست جانب از کمک  .است هللا جانب از کمک .باشيم هللا ياد به

 محتاج حاضر حال در خودش او؟" کنيد سؤال نابينا يک از توانيد می گونهچ" :است آمده نيم شاظع

 او تا ،کنيد هللا خواهش از بايد شما د،بخواهي کمک او از نيست مناسب شما برای بنابراين ،است کمک

 .شويد می موفق شما و ،کند کمک

 

 



 

 

 

 

 

 

 

کسی  چو محتاج حي دهيدب انجام را است درست آنچه .خواهش کنيد هللا از ،هللا را فراموش نکنيد

احتياج دارد حق   ،شود غرق خواهد نمی انسانی اگر. دهيدب انجامحق است  که را آنچه  .نباشيدديگری 

 چحيت نيست. هرگز درسانجام بدهم..."  و آن را : "اجازه بدهيد من اين کار راگفتن را انجام بدهد.

سپس انشاءهللا  می دهيم." انجام را کاراين  هللا ترضاي خاطر به ما"و: بگقال ندهيد.  هيچی ،يدنده چيزی

 .کند می کمک شما بههللا 

 

 و من هللا التوفيق.

 .الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت رّبانی

 ، درگاه أكبابا، فجر۱۴۴۰ شّوال ۱۶


