
 
 
 
 
 
 
 

 راه رست را ترک نکنید 

 

 ،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

 

 

درست نيست انجام بدهد. نخواهد زيرا برای او الزم نيست کسی را کمک کند کاری که  هللا

خوب است اما بعضی چيزهای وجود دارد، انسانها در سر شان قرار می دهند، فکر می کنند يک چيز 

 دنيویدر کار های . دنيوی کار هایدر  صرفانه چيز مربوط است،  هر. اين به خوبی انجام نمی دهند

درست است، و آنچه  يک چيزفکر می کند قبول باشد. هنوز ميتواند اگر نماز می خوانند و دعا می کنند 

 ضرر ميرساند. باشد که به آنهاچيز ممکن است  فکر می کند درست است

 

در  بزرگیرنج راههايی را انتخاب می کنند که با  انسانهااست.  مهماما برای آخرت، آخرت 

 غلطتمام تالش و قدرتش را به مسير  اوباشد.  غلطراه  همچنين راه می تواند آن. می شوندمواجه  دنيا

 آن وقت. ندادهيچ کاری انجام  و ندادبه آخرت هيچ قيمت  می دهد. در نهايت، او متوجه می شود که

 .استخيلی دير 

 

درست اين اکثر زمان فکر می کنند خودشان می گذارند  عقلکه انسانها يک چيز در  هنگامی

 هللا، ما می گوييم: "به همين دليلقرار داده است.  اين راهرا در  آنهااو  کار از تقدير هللا ميايد. اين. است

هللا به ما دهند". برا نشان  خوب انسان هایدهد، بدهد، چيزهای خوب را نشان بنشان  ی راخوب با ما ها

دنبال انسان های درست  در آن راه برويم.، دگذارب ها ما قلب آن را دردهد، بنشان ها را خوبی  همه ها

 يم، کار های درست انجام بدهيم.برو

 

 چيزهای زيبا به ما ها نشان بدهد. يعنی چيزهای خوب، .او می گويد "اللهم الهمنا رشدنا"

 ما را موفق نکند، غير ضروریدر انجام دادن کار های  و گذاره نسر ما  درچيزهای غير ضروری را 

 نه گذار.  ندرون مايا هللا حتی اينها را در 

 

 راهدر  همه آنها. حتی اگر نداردفايده هيچ  هللابرای  ،باشند رست راهدر  انسانها همهحتی اگر 

راه درست را نشان  هللا فايده و ضرر برای خود انسانها است. يک ضرر به هللا نمی رسانند.، شر باشند

  کنيم.نرا ترک  رستراه انشاءهللا داده است، 

 

 و من هللا التوفيق.



 

 

 

 

 

 

 

 .الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت رّبانی

 ، درگاه أكبابا، فجر۱۴۳۸ل شّوا ۲۸  


