
 
 
 
 
 
 
 

 رساند می آسیب به خودش 

 

 ،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

 

 

ال  يُِريدُ بُِكُم  بُِكُم اْليُْسر  يُِريدُ الّلُ " .الرحيمبسم هللا الرحمن  .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم و 

ِعيفًا " ".اْلعُْسر   ُخِلق  اإِلنس اُن ض  ّفِف  ع نُكْم و  شما  یکار را برا ينخواهد ا یخداوند نم ."يُِريدُ الّلُ أ ن يُخ 

، به جام می دهدنکه با دست خودش ا یها اعمال انسان با شده است. خلق يفانسان ضع کند. سخت

 یم يبکند ، اما در واقع او به خود آس یخواهش م يرخ کهکند  یاو ادعا م رساند. یم يبآس شخود

می دهند، با ای که  شر انجام استقامت با انسانها، اما خواهد یم انسانها یرا برا خر هللا عز و جلرساند. 

، رسد یکه به تو م ی، تنها کاریانجام ده ی، و اگر بد يستنامکان  ين، اکنند. نه یم يرقصد خ دعایا

 شر است.

 

از طرف خواهد.  یم را يشو آسا يرخ آنها یبرا ،استبا انسانها رحم  بينهايت، هللا عز و جل 

خواهد كه از  یاو از آنها م خواهد که آنها بد باشند. یکند و م یآنها سخت م یکار را برا يطانش يگرد

 " خواهند كرد. شما را شرم آور ديگران، يد: "اگر شما خوب عمل كنيدگو ی، و مدور بمانند خير

 

هر جا که اراده انسان او  کند. یظلم نم ی، و به کساست يدهبخش به مااراده آزاد  هللا عز و جل 

از  یبعض کند. یظلم نم یبه کس هللا عز و جل ،يگرید یکس هيچ نه است. يرپذ يت، او مسئولببردرا 

اين چرا او  هنگامی ميرسندادب هستند  یآنها ب کنند. یم یاحترام ینه نسبت به خدا ب يا یبا آگاه انسانها

 ين، "چرا من خودم را به ايدو بپرس يدشو یاز خود عصبان يد، بابا ما انجام داده است. نهرا  کار

 یشر را انتخاب م ،که به آنها داده شده ی، اما با اقتداريت هللا با انسانها خير استن کشاندم؟" يتوضع

اشد که ب .کنند یم يافتدر خود را مجازات ،آخرتدر  يگرد یو برخ اين دنيادر  یبرخ ينراکنند و بناب

ما را  يمانباشد که خداوند ا را به ما عطا کند. يمانا يتباشد که خداوند امن خداوند از ما محافظت کند.

 کند. قوی

 

 من هللا التوفيق.و 

 .الفاتحه

 

  شيخ محمد محمت رّبانی حضرت

 ، درگاه أكبابا، فجر۱۴۴۱ رمضان ۱۹


